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1. Informacje ogólne  

Dane Emitenta  

firma Labo Print Spółka Akcyjna  

siedziba Poznań  

adres ul. Rabczańska 1, 60-476 Poznań  

KRS 0000472089  

REGON 301622668  

NIP 7792385780  

telefon 61 841 18 89  

fax 61 843 25 37  

e-mail biurozarzadu@laboprint.eu  

strona internetowa www.laboprint.eu  

Przedmiot działalności  

Labo Print to nowoczesna, poznańska drukarnia cyfrowa, specjalizująca się w druku wielkoformatowym. 

Spółka sprzedaje swoje wyroby klientom w Polsce oraz w kilkunastu krajach Europy.  

Wśród klientów przeważają agencje reklamowe, jednak w portfolio znajduje się również kilka 

znaczących podmiotów z branż innych niż reklama i media, które zlecają prace na własny użytek.  

Z uwagi na specyfikę aktywności reklamowej poszczególnych segmentów, największe przychody 

generowane są ze współpracy z branżą finansową, handlową, motoryzacyjną i budowlaną.  

Ani w roku 2016, ani w pierwszym półroczu 2017 roku z jakimkolwiek z odbiorców Emitent nie zrealizował 

więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży. W obu powyższych okresach obroty z którymkolwiek z 

dostawców również nie przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.  

Labo Print specjalizuje się w druku opartym o technologię inkjet, tj. szeroko rozumiany druk atramentowy. 

Spółka oferuje wykonywanie prac w technologiach druku solwentowego, druku UV, druku 

termosublimacyjnego oraz ekologicznego druku lateksowego.  

Korzystając z rozbudowanego parku maszynowego, Spółka ma możliwość wykonania druku w 

dowolnym formacie na niemal wszystkich rodzajach nośników, począwszy od papierowego plakatu, 

przez winylowe siatki, banery, materiały tekstylne, folie okienne, na zadruku pleksi, PCV, tektury i dużego 

spektrum materiałów płaskich skończywszy. Klienci mają również możliwość zlecenia bardzo szerokiego 

zakresu prac wykończeniowych według zindywidualizowanych specyfikacji oraz transportu i montażu 

zamówionych wyrobów. Spółka proponuje także różnego rodzaju akcesoria i produkty dodatkowe do 

oferowanych przez siebie materiałów drukowanych.  

Od 2015 Spółka prowadzi produkcję i sprzedaż opakowań z tektury i standów reklamowych, z 

nadrukiem wykonanym w technologii fleksograficznej i kaszerowanych, w których nadruk jest 

wykonywany w technice offsetowej. Wyroby te, oferowane w dłuższych seriach, stanowią uzupełnienie 

oferty krótkoseryjnych opakowań i standów zadrukowywanych i wycinanych w technologii cyfrowej.  

W 2016 roku do oferty Spółki zostały włączone etykiety. Pierwotnie były to wyłącznie etykiety drukowane 

cyfrowo, z laserowym wycinaniem kształtów, gdzie całość produkcji realizowana była w jednej linii 

technologicznej. Kluczową zaletą cyfrowej produkcji etykiet z wykorzystaniem technologii stosowanej 

przez Spółkę jest możliwość wytwarzania etykiet bez konieczności używania fotopolimerów do druku 

oraz wykrojników do sztancowania (wykrawania). Całość procesu produkcyjnego odbywa się bowiem 

bezpośrednio w oparciu o dane zawarte w pliku graficznym. Dzięki temu istnieje możliwość 

przygotowania i produkcji relatywnie niewielkich, krótkich serii, umożliwiających personalizację 

produktów lub etykietowanie krótkich serii wyrobów. Dodatkowo, możliwe jest wytworzenie gotowego 

produktu w czasie zdecydowanie krótszym, niż w przypadku tradycyjnej technologii fleksograficznej. Dla 

klientów oczekujących bardziej zaawansowanych etykiet i akceptujących nieco dłuższy okres 

oczekiwania, w 2017 roku do oferty wprowadzono możliwość dodatkowego uszlachetniania etykiet 

(laminowanie foliowanie, hot stamping) oraz zastosowania kolorów specjalnych. Wprowadzono też 

możliwość druku etykiet prostych w dwóch kolorach w technologii fleksograficznej oraz wycinanie 

etykiet z wykorzystaniem wykrawania semirotacyjnego, co znajduje zastosowanie w dłuższych seriach. 

mailto:biurozarzadu@laboprint.eu
http://www.laboprint.eu/
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Niezależnie od technologii, wszystkie etykiety wykonywane są na podłożach papierowych, foliach PP i 

PCV oraz innych podłożach specjalnych. Możliwe jest również użycie różnego rodzaju klejów, służących 

do aplikacji gotowych etykiet na produkt.  

Działalność jest prowadzona w wynajmowanych i własnych obiektach o łącznej powierzchni  

ok. 6,7 tys. m2, z czego ok. 5,9 tys. m2 przypada na produkcję i magazyny, a ok. 0,8 tys. m2 na 

powierzchnię biurową. Zwiększenie powierzchni w stosunku do końca roku 2016 i końca pierwszego 

kwartału 2017 to efekt decyzji o czasowym wykorzystaniu do prowadzonej działalności części 

powierzchni hali przy ul. Szczawnickiej, przeznaczonej docelowo do wyburzenia. Część powierzchni 

produkcyjnej jest wynajmowana podwykonawcy Spółki. Obiekty są zlokalizowane w Poznaniu oraz 

Kijewie koło Środy Wlkp.  

Organy Spółki  

Na dzień sporządzenia raportu, skład władz statutowych Emitenta był następujący.  

Zarząd:  

• Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu,  

• Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu.  

Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. Skład 

Zarządu nie ulegał zmianie w okresie od początku 2017 roku.  

Rada Nadzorcza:  

• Łukasz Motała – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

• Michał Jordan – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

• Sławomir Zawierucha – Sekretarz Rady Nadzorczej  

• Rafał Koński – Członek Rady Nadzorczej  

• Krzysztof Jordan – Członek Rady Nadzorczej  

Czterech z pięciu członków Rady Nadzorczej, tj. wszyscy z wyjątkiem Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, zostało powołanych uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 czerwca 2016 

roku, kiedy zakończyła się poprzednia kadencja Rady Nadzorczej.  

W dniu 25 kwietnia 2017 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie pana Wojciecha Komera, ówczesnego 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem 

na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. Powodem rezygnacji Pana Wojciecha Komera 

było znacznie większe niż dotychczas zaangażowanie w obowiązki zawodowe, co uniemożliwiało mu 

pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i poświęcenie niezbędnej ilości czasu na 

wykonywanie obowiązków w Radzie. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej przeprowadzono 

podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 24 maja 2017 roku, kiedy to uchwałą Walnego Zgromadzenia 

na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został powołany pan Łukasz Motała.  

Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 

sprawozdania finansowego za rok 2018.  

Kapitał zakładowy  

Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, kapitał 

zakładowy Emitenta wynosił 3.617.600 zł i dzielił się na 3.617.600 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

akcja:  

• 2.644.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,  

• 661.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

• 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

• 26.600 akcji zwykłych na okaziciela serii D,  

• 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.  

Akcje serii B, C, D i E są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym równoległym GPW.  

Kapitały własne Emitenta wynikające ze sprawozdania jednostkowego na dzień 30 czerwca 2017 r. 

wynosiły 12.062,3 tys. zł i składały się na nie:  

• kapitał zakładowy w kwocie 3.617,6 tys. zł,  
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• kapitał zapasowy w kwocie 5.207,9 tys. zł,  

• kapitał rezerwowy w kwocie 816,3 tys. zł,  

• zysk netto osiągnięty w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku w kwocie 2.420,5 tys. zł. 

Decyzją Walnego Zgromadzenia Spółki, całość zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2016 

została przeznaczona na kapitał zapasowy.  

 

2. Wybrane dane finansowe  

 

 

  

PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 32 026 113 7 540 169 24 075 051 5 495 939

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 102 796 495 078 1 892 083 431 931

Zysk (strata) brutto 2 925 202 688 704 1 427 779 325 939

Zysk (strata) netto 2 420 510 569 880 1 230 512 280 906

Suma bilansowa 37 503 022 8 873 305 32 880 297 7 432 255

Aktywa trwałe 20 257 840 4 793 053 20 385 299 4 607 889

Aktywa obrotowe 17 245 181 4 080 251 12 494 998 2 824 367

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 440 730 6 019 338 23 238 516 5 252 829

Zobowiązania długoterminowe 6 133 887 1 451 292 7 600 921 1 718 111

Zobowiązania krótkoterminowe 17 498 693 4 140 233 15 110 911 3 415 667

Kapitał własny 12 062 292 2 853 967 9 641 782 2 179 426

Kapitał zakładowy 3 617 600 855 933 3 617 600 817 722

Przepływy pieniężne netto z dział. oper. 2 830 319 666 365 1 864 187 425 563

Przepływy pieniężne netto z dział. inwest. -1 586 105 -373 430 -4 500 884 -1 027 478

Przepływy pieniężne netto z dział. finans. -785 956 -185 044 2 663 107 607 944

Przepływy netto razem 458 259 107 892 26 410 6 029

Liczba akcji/udziałów (szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 0,67 0,16 0,34 0,08

Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku 

zannualizowanego 
3 617 600,00 3 617 600,00 3 597 678,69 3 597 678,69

Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą 

średnioważoną (zł/EUR)
0,73 0,17 0,26 0,06

Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,67 0,16 0,34 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,33 0,79 2,67 0,60

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,33 0,79 2,67 0,60

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00

30.06.2017 31.12.2016

Wybrane dane finansowe 

od 01.01.2017                                               

do 30.06.2017

od 01.01.2016                                                   

do 30.06.2016

od 01.01.2017                                               

do 30.06.2017

od 01.01.2016                                                   

do 30.06.2016

od 01.01.2017                                                

do 30.06.2017

od 01.01.2016                                                   

do 30.06.2016

30.06.2017 31.12.2016
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3. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe  

A. Bilans  

 

 

  

30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016

PLN PLN PLN

A. 20 257 840,43 20 385 298,91 19 944 753,92

I. 2 058 761,88 1 857 555,30 1 773 548,68

1. 733 814,77 504 304,31 294 629,29

2. 775 285,67 802 330,51 828 236,72

3. 532 661,44 550 370,48 650 132,67

4. 17 000,00 550,00 550,00

II. 17 888 816,55 18 232 545,04 17 889 089,78

1. 16 703 400,23 17 325 684,18 12 384 532,49

a) 5 427 075,02 5 427 075,02 0,00

b) 195 254,35 201 166,39 207 451,63

c) 10 184 831,02 10 671 146,15 10 969 757,36

d) 736 949,92 859 592,41 1 029 018,33

e) 159 289,92 166 704,21 178 305,17

2. 617 123,63 282 888,16 5 504 557,29

3. 568 292,69 623 972,70 0,00

III. 0,00 0,00 0,00

1. 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00 0,00

1. 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

c) 0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

4. 0,00 0,00 0,00

V. 310 262,00 295 198,57 282 115,46

1. 310 262,00 293 697,00 280 508,32

2. 0,00 1 501,57 1 607,14Inne rozliczenia międzyokresowe

Od pozostałych jednostek

w jednostkach powiązanych

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Inne wartości niematerialne i prawne

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Długoterminowe aktywa finansowe

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Inne inwestycje długoterminowe

Środki trwałe w budowie

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

urządzenia techniczne i maszyny

w pozostałych jednostkach

inne środki trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Wartości niematerialne i prawne

AKTYWA

Aktywa trwałe

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Środki trwałe

w pozostałych jednostach, w których jednostak posiada zaangażowanie w 

środki transportu

Od jednostek powiązanych
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30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016

PLN PLN PLN

B. 17 245 181,28 12 494 998,42 12 528 605,69

I. Zapasy 2 986 289,23 2 684 412,71 2 612 352,13

1. 2 728 869,60 2 445 583,88 1 739 352,69

2. 78 232,04 42 390,33 15 398,78

3. 179 187,59 196 438,50 446 070,28

4. 0,00 0,00 0,00

5. 0,00 0,00 411 530,38

II. 10 536 558,95 7 144 472,83 7 986 796,53

1. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 0,00

3. 10 536 558,95 7 144 472,83 7 986 796,53

 a) 7 935 093,52 5 023 266,55 6 375 906,60

– do 12 miesięcy 7 935 093,52 5 023 266,55 6 375 906,60

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b)

1 945 111,49 1 932 580,56 1 385 108,96

c) 656 353,94 188 625,72 225 780,97

d) 0,00 0,00 0,00

III. 2 758 864,21 2 027 208,18 1 186 057,42

1. 2 758 864,21 2 027 208,18 1 186 057,42

a) 0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

b) 273 397,33 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 273 397,33 0,00 0,00

c) 2 485 466,88 2 027 208,18 1 186 057,42

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 485 466,88 2 027 208,18 1 186 057,42

– inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00

– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00

IV. 963 468,89 638 904,70 743 399,61

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

37 503 021,71 32 880 297,33 32 473 359,61Aktywa razem

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Inwestycje krótkoterminowe

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

Należności od jednostek powiązanych

 i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych

Towary

w jednostkach powiązanych

Zaliczki na dostawy

inne

Półprodukty i produkty w toku

Należności krótkoterminowe

Aktywa obrotowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

dochodzone na drodze sądowej

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

inne

Należności od pozostałych jednostek

Produkty gotowe

Materiały

AKTYWA

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostak posiada 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
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Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc  

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski  

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Karolina Mikołajczak   

 

Poznań, 7 września 2017 roku   

30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016

PLN PLN PLN

A. 12 062 291,66 9 641 781,71 9 405 271,69

I. 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00

II. 5 207 880,19 3 740 857,99 3 740 857,99

1) 378 787,50 378 787,50 378 787,50

III. 0,00 0,00 0,00

1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00

IV. 816 301,52 816 301,52 816 301,52

1) tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 816 301,52 816 301,52 816 301,52

2) na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

V. 0,00 0,00 0,00

VI. 2 420 509,95 1 467 022,20 1 230 512,18

VII. 0,00 0,00 0,00

B. 25 440 730,05 23 238 515,62 23 068 087,92

I. 627 597,60 499 182,79 541 765,96

1. 341 198,00 319 365,00 295 015,00

2. 286 399,60 179 817,79 246 750,96

– długoterminowa 1 144,20 1 144,20 8 189,92

– krótkoterminowa 285 255,40 178 673,59 238 561,04

3. 0,00 0,00 0,00

– długoterminowa 0,00 0,00 0,00

 – krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00

II. 6 133 887,10 7 600 921,35 9 107 228,80

1. 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00

3. 6 133 887,10 7 600 921,35 9 107 228,80

a) 5 315 767,87 6 096 062,75 6 701 157,34

b) 0,00 0,00 0,00

c) 818 119,23 1 504 858,60 2 406 071,46

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

e) 0,00 0,00 0,00

III. 17 498 693,29 15 110 911,48 13 419 093,16

1. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 0,00

3. 17 498 693,29 15 110 911,47 13 419 093,16

a) 5 402 226,42 4 250 990,78 3 611 052,21

b) 0,00 0,00 0,00

c) 1 508 233,90 2 188 386,01 2 303 568,22

d) 8 965 511,06 7 405 069,16 6 205 167,00

– do 12 miesięcy 8 965 511,06 7 405 069,16 6 205 167,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

e) 0,00 0,00 0,00

f) 0,00 0,00 0,00

g) 968 172,08 634 577,84 748 469,43

h) 585 809,58 588 543,16 525 290,02

i) 68 740,25 43 344,52 25 546,28

3. 0,00 0,01 0,00

IV. 1 180 552,06 27 500,00 0,00

1. 0,00 0,00 0,00

2. 1 180 552,06 27 500,00 0,00

– 915 483,70 0,00 0,00

– 265 068,36 27 500,00 0,00

37 503 021,71 32 880 297,33 32 473 359,61

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

inne zobowiązania finansowe

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Rozliczenia międzyokresowe

zobowiązania wekslowe

Pasywa razem

Inne rozliczenia międzyokresowe

z tytułu wynagrodzeń

Ujemna wartość firmy

długoterminowe

krótkoterminowe

Fundusze specjalne

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

inne

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

Wobec pozostałych jednostek

kredyty i pożyczki

Wobec pozostałych jednostek

Wobec jednostek powiązanych

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

Wobec jednostek powiązanych

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

inne

Zobowiązania krótkoterminowe

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

Zobowiązania długoterminowe

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

Zysk (strata) netto

Pozostałe rezerwy

Kapitał zapasowy

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Kapitał podstawowy

PASYWA

Kapitał własny

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

inne

kredyty i pożyczki

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartoścą nominalną 

12 062 291,66 9 641 781,71 9 405 271,69

3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00

3,33 2,67 2,60

3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00

3,33 2,67 2,60Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji
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B. Rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym  

 

 
 

 
 

 
Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc  

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski  

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Karolina Mikołajczak   

 

Poznań, 7 września 2017 roku  

  

od 01.01.2017

do 30.06.2017

od 01.01.2016

do 31.12.2016

od 01.01.2016

do 30.06.2016

PLN PLN PLN

A. 32 026 112,81 48 969 952,52 24 075 050,53

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

I. 32 026 112,81 48 966 832,52 24 071 930,53

II. 0,00 3 120,00 3 120,00

B. 22 343 316,85 34 719 903,12 16 437 503,10

– jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00

I. 22 343 316,85 34 716 802,98 16 434 402,96

II. 0,00 3 100,14 3 100,14

C. 9 682 795,96 14 250 049,40 7 637 547,43

D. 5 959 965,90 9 143 974,98 4 457 680,99

E. 1 967 613,24 3 361 456,05 1 597 249,13

F. 1 755 216,82 1 744 618,37 1 582 617,31

G. 586 385,84 872 434,79 446 584,25

I. 18 436,67 34 991,60 12 454,93

II. 213 838,91 152 258,65 61 266,55

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

IV. 354 110,26 685 184,54 372 862,77

H. 238 806,91 293 124,17 137 118,53

I. 0,00 0,00 0,00

II. 0,00 0,00 0,00

III. 238 806,91 293 124,17 137 118,53

I. 2 102 795,75 2 323 928,99 1 892 083,03

J. 1 113 090,54 161 538,85 45 826,96

I. 0,00 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00 0,00

– w, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

b) od jednostek pozostałychm w tym: 0,00 0,00 0,00

– w, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

II. 1 180,65 2 005,83 1 145,32

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

III. 0,00 0,00 44 550,00

– w jednostakch powiązanych 0,00 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00 0,00

V. 1 111 909,89 159 533,02 131,64

K. 290 684,34 757 441,32 510 130,81

I. 277 612,92 474 610,16 208 219,67

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

II. 0,00 0,00 0,00

– w jednostakch powiązanych 0,00 0,00 0,00

III. 0,00 0,00 0,00

IV. 13 071,42 282 831,16 301 911,14

L. 2 925 201,95 1 728 026,52 1 427 779,18

M. 504 692,00 261 004,32 197 267,00

- w tym częśc bieżąca 499 424,00 299 199,00 246 623,00

- w tym części odroczona 5 268,00 -38 194,68 -49 356,00

N. 0,00 0,00 0,00

O. 2 420 509,95 1 467 022,20 1 230 512,18

Zysk (strata) brutto

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto

Zysk tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Strata tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Podatek dochodowy

Odsetki, w tym:

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Odsetki, w tym:

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Pozostałe koszty operacyjne

Inne

Koszty finansowe

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Przychody finansowe

Zysk (strata) ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

Inne przychody operacyjne

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

od 01.01.2017

do 30.06.2017

od 01.01.2016

do 31.12.2016

od 01.01.2016

do 30.06.2016

PLN PLN PLN

2 657 019,97 1 467 022,20 922 467,66

3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00

0,67 0,41 0,34

Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 617 600,00 3 617 600,00 3 597 678,69

0,73 0,41 0,26

3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00

0,67 0,41 0,34

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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C. Zestawienie zmian w kapitale własnym  

 

 
 
 

Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc  

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski  

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Karolina Mikołajczak   

 

Poznań, 7 września 2017 roku  

 

  

od 01.01.2017    

do 30.06.2017

od 01.01.2016                 

do 31.12.2016

od 01.01.2016    

do 30.06.2016

PLN PLN PLN

I. 9 641 781,71 8 174 759,51 8 174 759,51

– 0,00 0,00 0,00

I.a. 9 641 781,71 8 174 759,51 8 174 759,51

1. 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00

1.1. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

1.2. 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00

2. 0,00 0,00 0,00

2.1. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

2.2. 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

3.1. 0,00 0,00 0,00

2. 3 740 857,99 1 843 070,35 1 843 070,35

2.1. 1 467 022,20 1 897 787,64 1 897 787,64

a) 1 467 022,20 1 897 787,64 1 897 787,64

– objęcia akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00

– z podziału zysku 1 467 022,20 1 897 787,64 1 897 787,64

b) 0,00 0,00 0,00

2.2. 5 207 880,19 3 740 857,99 3 740 857,99

3. 0,00 0,00 0,00

3.1. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

3.2. 0,00 0,00 0,00

4. 816 301,52 816 301,52 816 301,52

4.1. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

4.2. 816 301,52 816 301,52 816 301,52

5. 1 467 022,20 1 897 787,64 1 897 787,64

5.1 1 467 022,20 0,00 1 897 787,64

– 0,00 0,00 0,00

5.2 1 467 022,20 1 897 787,64 1 897 787,64

5.3  Zmiany zysku z lat ubiegłych

a) 0,00 0,00 0,00

b) 1 467 022,20 1 897 787,64 1 897 787,64

– podział zysku z lat ubiegłych - pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00

– podział zysku z lat ubiegłych - zasilenie kapitału zapasowego 1 467 022,20 1 897 787,64 1 897 787,64

5.4. 0,00 0,00 0,00

5.5. 0,00 0,00 0,00

– 0,00 0,00 0,00

5.6. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

5.5. 0,00 0,00 0,00

5.8. 0,00 0,00 0,00

6. 2 420 509,95 1 467 022,20 1 230 512,18

a) 2 420 509,95 1 467 022,20 1 230 512,18

b)

c)

II. 12 062 291,66 9 641 781,71 9 405 271,69

III. 12 062 291,66 9 641 781,71 9 405 271,69

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto

zysk netto

strata netto

odpisy z zysku

zmniejszenie (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

zwiększenie

zmniejszenie

Udziały (akcje) własne na koniec okresu

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

zmniejszenie (z tytułu)

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

zwiększenie (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

Udziały (akcje) własne na początek okresu

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

korekty błędów podstawowych

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

zwiększenie (z tytułu)
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D. Rachunek przepływów pieniężnych  

 

 
 

 
Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc  

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski  

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Karolina Mikołajczak   

 

Poznań, 7 września 2017 roku   

od 01.01.2017              

do 30.06.2017

 od 01.01.2016              

do 31.12.2016

od 01.01.2016              

do 30.06.2016

PLN PLN PLN

A.

I. 2 420 509,95 1 467 022,20 1 230 512,18

II. 409 809,52 4 873 023,35 633 674,62

1. 1 701 426,55 2 932 058,43 1 290 571,17

2. -97 380,15 -54 723,65 -26 176,43

3. 277 612,92 474 610,16 204 569,96

4. -18 436,67 -34 991,60 -57 004,93

5. 128 414,81 27 500,00 23 647,95

6. -301 876,52 -1 564 615,52 -1 492 554,94

7. -3 392 086,12 -950 638,69 -1 748 412,39

8. 1 916 698,28 4 451 607,39 2 419 799,82

9. 813 424,44 -55 842,33 -147 254,13

10. -617 988,02 -351 940,84 166 488,54

III. 2 830 319,47 6 340 045,55 1 864 186,80

B.

I. 32 000,00 12 454,93 1 263,01

1. 32 000,00 12 454,93 813,01

2. 0,00 0,00 450,00

3. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00

– odsetki 0,00 0,00 0,00

– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

4. 0,00 0,00 0,00

II. 1 618 105,18 7 296 245,11 4 502 147,05

1. 1 618 105,18 7 296 245,11 4 502 147,05

2. 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00

a) 0,00 0,00 0,00

b) 0,00 0,00 0,00

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00

4. 0,00 0,00 0,00

III. -1 586 105,18 -7 283 790,18 -4 500 884,04

C.

I. 4 033 019,57 5 943 799,99 5 221 802,83

1.

0,00 0,00 0,00

2. 4 033 019,57 5 898 799,99 5 168 407,07

3. 0,00 0,00 0,00

4. 0,00 45 000,00 53 395,76

II. 4 818 975,16 4 132 494,75 2 558 695,74

1. 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00

4. 3 662 078,81 2 079 875,06 1 384 302,11

5. 0,00 0,00 0,00

6. 0,00 0,00 0,00

7. 879 283,43 1 578 009,53 969 823,67

8. 277 612,92 474 610,16 204 569,96

9. 0,00 0,00 0,00

III. -785 955,59 1 811 305,24 2 663 107,09

D. 458 258,70 867 560,61 26 409,85

E. 458 258,70 867 560,61 26 409,85

– 0,00 0,00 0,00

F. 2 027 208,18 1 159 647,57 1 159 647,57

G. 2 485 466,88 2 027 208,18 1 186 057,42

– 0,00 0,00 0,00

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

w jednostkach powiązanych

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

o ograniczonej możliwości dysponowania

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto razem

Środki pieniężne na początek okresu

Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

Inne wydatki inwestycyjne

w pozostałych jednostkach

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty (wycena instrumentów finansowych)

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto

Korekty razem
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E. Informacja dodatkowa o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu  

E.1. Informacja o stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości  

Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku zostało przygotowane zgodnie z zasadami 

rachunkowości wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz zasadami (polityką) rachunkowości Spółki, przyjętą uchwałą Zarządu 

Spółki nr 1 z dnia 2 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami.  

Od początku 2017 roku Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania 

finansowego.  

Wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (dla 

kosztów prac rozwojowych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości.  

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 

niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne 

amortyzuje się metodą liniową.  

Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki.  

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych 

o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Spółka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania 

przychodów.  

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz 

wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, z wyjątkiem przenośnych i stacjonarnych 

komputerów osobistych, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do 

użytkowania.  

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od 

miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Grunty nie są amortyzowane. 

Leasing 

Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub 

pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.  

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka 

i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 

ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały 

i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat 

leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty 

finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od 

pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków 

i strat.  

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób 

określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa 

własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu 

finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub 

okres trwania leasingu.  
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Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, 

ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.  

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych  

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są 

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości 

godziwej. 

Zapasy  

Do zapasów, czyli rzeczowych składników majątku obrotowego, zalicza się towary nabyte w celu ich 

dalszej sprzedaży oraz materiały używane do produkcji. 

Materiały i towary w ciągu roku przyjmowane są w cenach nabycia i zaliczane w koszty w momencie 

ich wydania na produkcję. Na dzień bilansowy materiały wyceniane są wg metody „pierwsze przyszło 

– pierwsze wyszło”.  

Analizy zapasów pod kątem przydatności ekonomicznej oraz utraty wartości, wynikającej z różnicy 

między ceną księgową a obecną ceną rynkową, pomniejszoną o koszty sprzedaży, Spółka dokonuje 

na koniec roku obrotowego. Nie dotyczy to sytuacji nadzwyczajnych, w tym np. takich, kiedy Spółka 

uzna za prawdopodobną zmianę rynkowej wartości zapasów w wyniku zdarzeń jednorazowych, w tym 

losowych. Odpisanie wartości zapasów materiałów do poziomu ich wartości netto możliwej do 

uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych. Jednak wartości materiałów i surowców 

nie odpisuje się do kwoty niższej od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, jeżeli oczekuje się, że wyroby 

gotowe, do produkcji których zostaną wykorzystane, zostaną sprzedane w wysokości ceny nabycia lub 

kosztu wytworzenia lub powyżej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Utworzone odpisy obciążają 

pozostałe koszty operacyjne, z kolei rozwiązanie odpisów zwiększa pozostałe przychody operacyjne. 

Należności  

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności. 

Należności, roszczenia i zobowiązania wymagające zapłaty w walutach obcych wykazuje się w ciągu 

roku w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia 

poprzedzającego dokonanie operacji, z tym, że jeżeli dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs, 

stosuje się kurs określony w tym dokumencie. 

Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty 

na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość w następujących przypadkach:  

1) posiadania należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości - do 

wysokości należności nieobjętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności - zgłoszonymi 

likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,  

2) posiadania należności od dłużników, co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie 

upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 

upadłościowego w pełnej wysokości należności,  

3) dysponowania należnościami kwestionowanymi przez dłużników lub gdy dłużnicy zalegają z ich 

zapłatą, natomiast ocena sytuacji majątkowej i finansowej danego dłużnika wskazuje, że 

ściągnięcie należności w umownej kwocie - nie jest możliwe - do wysokości nie pokrytej gwarancją 

lub innym zabezpieczeniem spłaty należności,  

4) posiadania należności stanowiących równowartość kwot je podwyższających, w stosunku do 

których dokonano uprzednio odpisów aktualizujących - w wysokości tych kwot, do czasu ich 

otrzymania lub odpisania,  

5) posiadania należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu 

prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej 

działalności albo strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanych kwot odpisów na 

nieściągalne należności.  

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do 

kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.  
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Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie 

dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza 

się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.  

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 

finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 

aktywów Spółki. 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, 

zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym 

na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 

ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta 

jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla 

pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten 

dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny 

kurs. 

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 

finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. 

Środki pieniężne 

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.  

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 

ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka 

w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych 

operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba 

że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. 

Wycenę rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Spółka realizuje według metody 

FIFO - „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.  

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym 

na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków 

pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 

finansowych. 

Inwestycje krótkoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, 

wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) 

rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 

aktywny rynek w wartości godziwej.  

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) 

rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 
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Różnice kursowe 

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów  

(z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) 

i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 

Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, pozostałych aktywów 

i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności 

i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.  

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet 

kapitału. 

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w statucie 

i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości 

nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji.  

Na dzień 30 czerwca 2017 roku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał akcyjny  

w kwocie 3 617 600 złotych tworzyło 3 617 600 akcji o równej wartości nominalnej 1,00 złotych każda. 

Lp. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji  

Wartość 

nominalna  

(zł) 

Kapitał 

podstawowy  

na dzień 

30.06.2017 r. 

Udział w kapitale 

podstawowym  

na dzień 

30.06.2017 r. 

1. Wiesław Niedzielski 1 654.000 1,00 1 654.000 45,7% 

2. Krzysztof Fryc 1 654.000 1,00 1 654.000 45,7% 

3. pozostali akcjonariusze 309.600 1,00 309.600 8,6% 

 Razem 3.617.600 1,00 3.617.600 100,0% 

W roku 2017 Emitent nie dokonywał podwyższenia kapitału podstawowego.  

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na 

pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, 

kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania 

się wiążą.  

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących 

przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania 

przypadające na bieżący okres sprawozdawczy. 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu 

lub wielkości świadczeń. 

Podatek odroczony 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych 

występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością 

bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 

odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują 

w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do 

odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.  
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w 

przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki 

podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część 

bieżącą i część odroczoną. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw 

i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że 

rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał 

własny. 

Instrumenty finansowe 

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie 

nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych 

składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub 

wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień 

uwzględnia się poniesione na ten dzień koszty transakcji. 

Nie później niż na koniec okresu, aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe wycenia się według 

wartości godziwej.  

Klasyfikacja instrumentów finansowych 

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 

ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Poniżej opisane zostały stosowane przez 

Spółkę zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych. Zasady te nie dotyczą instrumentów 

finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach 

podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, 

należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez 

Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.  

Podział instrumentów finansowych  

Aktywa finansowe dzieli się na:  

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,  

• pożyczki udzielone i należności własne,  

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,  

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

Zobowiązania finansowe dzieli się na:  

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,  

• pozostałe zobowiązania finansowe.  

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych  

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie 

nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych 

składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub 

wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień 

uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.  

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do 

ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia. 
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Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia 

korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników 

rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez 

względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela 

podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim 

terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. 

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się 

pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za 

instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się 

również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych 

instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej 

wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło 

przeszacowanie.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do 

pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają 

termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych 

terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia 

kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one 

wymagalne. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego 

kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Pożyczki udzielone i należności własne  

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności 

(zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 

środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne 

dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środk i 

pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad 

wydanymi instrumentami finansowymi.  

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza 

się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a 

także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, 

również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w 

przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym. 

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 

metody efektywnej stopy procentowej.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  

Aktywa finansowe niezakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej 

zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu 

sprawozdawczego. 
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Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne 

o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, 

wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są 

bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Wszystkie 

zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. 

Instrumenty pochodne 

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów pochodnych zależy 

od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty 

handlowe. W grupie instrumentów zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające 

wartość godziwą i instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. Na dzień 

bilansowy w Spółce wystąpiły jedynie instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków 

pieniężnych. 

Przychody, koszty, wynik finansowy 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo 

zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia 

jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, 

albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego 

lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.  

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się:  

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

- wynik operacji finansowych,  

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 

podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. 

Za wyjątkiem wskazanym poniżej, nie stwierdzono różnic w wartości ujawnionych danych dotyczących 

kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto oraz istotnych różnic dotyczących 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy sprawozdaniami finansowymi danymi 

porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio 

sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR.  

W Labo Print S.A. przyjęto w roku 2015 program motywacyjny, który byłby rozpatrywany w ramach  

MSSF 2 w sytuacji, gdyby Spółka stosowała zasady rachunkowości zgodne z MSR. W ramach programu 

motywacyjnego w roku 2015 Spółka wyemitowała 75.000 akcji serii E, które zostały objęte przez 

powiernika po cenie nominalnej wynoszącej 1 zł. Akcje te, w oparciu o warunki regulaminu programu 

przyjętego przez Radę Nadzorczą, były i będą odsprzedawane w latach 2016-2018 pracownikom i 

współpracownikom Emitenta, których listę każdorazowo zatwierdza Rada Nadzorcza. Cena 

odsprzedaży będzie równa wartości nominalnej. Obowiązująca ustawa o rachunkowości i przepisy 

wykonawcze do niej nie regulują kwestii ujmowania takich programów w sprawozdaniach finansowych, 

dlatego Labo Print S.A. nie jest w stanie wskazać wpływu na sprawozdanie finansowe ewentualnych 

skutków ujęcia programu.  

Nie stwierdzono również różnic w wartości ujawnionych danych dla danego obszaru.  
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E.2. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw 

oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartości składników aktywów  

dane w zł 
stan na 

30.06.2017 

stan na 

31.12.2016 

stan na 

30.06.2016 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego  310 262,00  293 697,00  280 508,32     

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  341 198,00  319 365,00  295 015,00     

Rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów  285 255,40  178 673,59  238 561,04     

Rezerwa na odprawy emerytalne  1 144,20  1 144,20  8 189,92     

Odpisy aktualizujące zapasy  0,00 0,00 0,00 

Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

Odpisy aktualizujące należności 950 881,05  751 109,85 675 147,30     

 

E.3. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub 

przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość  

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku Spółka zidentyfikowała następujące zdarzenia 

gospodarcze, których natura lub wartość wpłynęły istotnie na wartości bilansowe Spółki, a które są 

zdarzeniami jednorazowymi. Były to:  

• zawarcie trzech umów kredytów bankowych z ING Bank Śląski S.A. na łączną kwotę 22,1 mln zł, 

zgodnie z którymi Spółka:  

o zrefinansowała zadłużenie zaciągnięte w Alior Bank S.A. na finansowanie zakupu 

nieruchomości oraz maszyn i urządzeń (6,9 mln zł); na dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania Spółka wykorzystała całość przyznanej kwoty i spłaciła zadłużenie w Alior 

Bank S.A.;  

o pozyskała dodatkowe finansowanie na budowę nowej własnej hali produkcyjnej  

(8,2 mln zł) oraz zakup maszyn i urządzeń (1,0 mln zł); na dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania Spółka nie zadłużyła się z tego tytułu; 

o zrefinansowała zadłużenie z tytułu limitu w rachunku bankowym, zwiększając 

jednocześnie jego wielkość do 6,0 mln zł; na dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania Spółka spłaciła limit kredytu w rachunku bieżącym w Alior Bank S.A.; 

szczegóły dotyczące ww. umów przedstawiono w raporcie bieżącym 20/2017 z 6 czerwca 2017;  

• zawarcie umowy dzierżawy części przedsiębiorstwa Labo Print S.A. służącej do obróbki 

poprodukcyjnej wydruków wielkoformatowych i innych wydruków formatowych, składającej się 

z działu szwalni, wykańczalni oraz logistyki wydawania wyrobów gotowych, w związku z którą 

część pracowników Emitenta stała się pracownikami podmiotu dzierżawiącego część 

przedsiębiorstwa; dodatkowo, przedmiotem dzierżawy są maszyny i urządzenia należące do 

Labo Print S.A., służące wykonywaniu wyżej wymienionej części działalności, oraz pomieszczenia 

o powierzchni ok. 1.500 m2, w których znajduje się ww. park maszynowy i wykonywana jest 

praca, położone w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 1; szczegóły przedstawiono w raporcie 

bieżącym 7/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku;  

• nabycie urządzeń uzupełniających dla produkcji etykiet, tj. sztancerki rotacyjnej oraz 

dodatkowej przewijarki za łączną kwotę 750 tys. zł; całkowita wartość inwestycji w środki trwałe 

w pierwszym półroczu 2017 wyniosła 885,2 tys. zł.  

• rozpoczęcie w styczniu 2017 roku modernizacji jednej z istniejących hal na nieruchomości przy 

ul. Szczawnickiej 1 w Poznaniu, której zakończenie zaplanowano na trzeci kwartał 2017, oraz 

wyburzenie, w ramach przygotowań do rozpoczęcia inwestycji w postaci budowy nowej hali 

produkcyjno-magazynowej, starego budynku biurowego oraz części drugiej z istniejących hal 

magazynowych; łączne nakłady poniesione do końca drugiego kwartału 2017 na te cele – bez 

uwzględniania kwot zaliczek – wyniosły 484,6tys. zł.  
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E.4. Objaśnienia dotyczące sezonowości działalności Emitenta  

Działalność Emitenta charakteryzuje się sezonowością. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wyższe 

przychody Spółka osiągała w drugim i trzecim kwartale roku, niższe odnotowywano zaś w kwartałach 

pierwszym i czwartym.  

 

Sezonowość przychodów ze sprzedaży jest w ocenie Emitenta wynikiem następujących prawidłowości:  

• budżety reklamowe większości klientów finalnych Emitenta są ustalane w pierwszym kwartale 

roku kalendarzowego, przez co znaczące zamówienia pojawiają się od początku, a najczęściej 

dopiero od drugiej połowy lutego;  

• drugi kwartał to szczyt różnego rodzaju imprez (targi, wystawy, akcje plenerowe, koncerty), do 

organizacji których wykorzystywane są wyroby Emitenta;  

• kwartał trzeci to okres letni i wczesnojesienny, kiedy aktywność reklamowa i market ingowa 

klientów pozostaje na wysokim poziomie;  

• ze względu na przerwę świąteczną, od początku grudnia następuje wyraźne zmniejszenie 

wolumenu i wartości zamówień.  

W roku 2017 Emitent zaobserwował przesunięcie części zamówień stałych klientów z początku drugiego 

na koniec pierwszego kwartału, co przełożyło się na ponad przeciętną dynamikę pierwszego kwartału 

i nieco niższą drugiego, w ujęciu rok do roku.  

E.5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów  

Na koniec pierwszego kwartału 2017 roku Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość zapasów na 

kwotę 150 tys. zł. Utworzenie odpisu miało związek z zawilgoceniem części materiałów 

przechowywanych w magazynie. Po sprawdzeniu zawilgoconych zapasów w drugim kwartale i 

skierowaniu ich w całości do produkcji, na koniec drugiego kwartału 2017 roku Spółka rozwiązała 

utworzony odpis w całości.   

E.6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów  

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka tworzyła i rozwiązywała odpisy aktualizujące wartość 

należności, których łączne saldo netto wyniosło 199,8 tys. zł. Odpisy te objęły zarówno należności 

przeterminowane, jak i nieprzeterminowane sporne, co do których istnieje ryzyko nieodzyskan ia 

należnych kwot.  

Saldo odpisów aktualizujących wartość należności na 30 czerwca 2017 wynosiło 950,9 tys. zł.  
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E.7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw  

Dane w tys. zł Stan na  

31.12.2016 
Zawiązanie Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na 

30.06.2017 

Rezerwa z tytułu 

niewykorzystanych urlopów 
179 106 0 0 285 

Rezerwa na odprawy emerytalne 1 0 0 0 1 

 

E.8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Dane w tys. zł  Stan na  

31.12.2016 
Zawiązanie Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na  

30.06.2017 

Aktywo z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
294 16 0 0 310 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
319 138 0 116 341 

 

E.9. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka nie przeprowadziła istotnych transakcji nabycia lub sprzedaży 

rzeczowych aktywów trwałych. Informacje dotyczące nabywania przez Emitenta rzeczowych aktywów 

trwałych w pierwszym półroczu 2017 roku, opisano w pkt. E.3. powyżej oraz w Sprawozdaniu Zarządu, 

pkt 4 niniejszego raportu.  

E.10. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych  

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka nie posiadała żadnych istotnych zobowiązań z tytułu dokonania 

zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Wszystkie istotne zobowiązania wymagalne do dnia 30 czerwca 

2017 roku zostały uregulowane. 

E.11. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych  

W pierwszym półroczu 2017 roku Emitent nie dokonywał rozliczeń z tytułu spraw sądowych, których 

wartość jednostkowa lub łączna stanowiłyby dla niego kwotę istotną.  

E.12. Informacje odnośnie korekt błędów poprzednich okresów  

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie dokonywał korekt błędu.  

E.13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 

mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

jednostki  

W ocenie Emitenta, w pierwszym półroczu 2017 roku nie miały miejsce zmiany sytuacji gospodarczej, 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej ani zdarzenia jednostkowe, które przełożyłyby się 

lub mogłyby się przełożyć w sposób istotny na wartość godziwą aktywów lub zobowiązań finansowych 

Emitenta.  

Należy wskazać, że Spółka wycenia w wartości godziwej posiadane instrumenty pochodne w postaci 

opcji walutowych oraz kontraktów IRS. Co do zasady, wartość godziwa posiadanych przez Spółkę 

instrumentów pochodnych zależy od sytuacji na rynku oraz wyceny bankowej, których zmiana może 

wpływać na zmiany wyceny ww. instrumentów. Oprocentowane zobowiązania i należności wyceniane 

są w wartości nominalnej. Różnice pomiędzy skorygowaną ceną nabycia a wartością nominalną nie są 

istotne. 

E.14. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy  

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka nie odnotowała przypadków niespłacenia zadłużenia lub 

naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki.  

E.15. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi  

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji, które 
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pojedynczo lub łącznie byłyby transakcjami istotnymi. Wszystkie transakcje zostały zawarte na 

warunkach rynkowych.  

E.16. Informacje o zmianie sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych  

W pierwszym półroczu 2017 Spółka nie dokonywała zmian sposobu wyceny wartości godziwej 

instrumentów finansowych. W wartości godziwej wyceniane są pochodne instrumenty finansowe (opcje 

walutowe, kontrakt IRS). Wartość godziwa ustalana jest na podstawie wyceny otrzymanej od banków.  

E.17. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych  

W pierwszym półroczu 2017 Spółka nie dokonywała zmian w klasyfikacji aktywów finansowych.  

E.18. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych  

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka nie emitowała ani nie przeprowadziła odkupu lub wykupu 

jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyjątkiem zakończenia kontraktu CIRS powiązanego ze 

spłaconym w Alior Bank S.A. zadłużeniem z tytułu kredytów inwestycyjnych.  

Spółka nie jest emitentem nieudziałowych papierów wartościowych podlegających spłacie.  

E.19. Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy  

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka nie wypłacała dywidendy. Podział zysku poprzez wypłatę 

dywidendy nie został również uchwalony przez Walne Zgromadzenie.  

E.20. Zdarzenia po dniu, na który sporządzono półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte 

w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe 

Emitenta 

Po dniu 30 czerwca 2017 Spółka nie odnotowała zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na 

jej przyszłe wyniki finansowe.  

Niemniej Emitent zwraca uwagę, że:  

• w dniu 10 lipca 2017 roku powziął informację o zawarciu przez Emitenta (z datą 7 lipca 2017 

roku) z Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. kompleksowej umowy ubezpieczenia 

działalności przedsiębiorstwa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej; w wyniku zawartej umowy ochroną ubezpieczeniową został objęty 

majątek produkcyjny należący do Emitenta oraz wykorzystywany przez Emitenta majątek obcy 

do łącznej wartości 31,2 mln zł; szczegóły opisano w raporcie 22/2017 z 10 lipca 2017 roku;  

• około 5% sprzedaży netto jest fakturowane w funtach brytyjskich; systematyczne umacnianie 

kursu złotego wobec funta brytyjskiego, będące efektem rozpoczęcia procesu wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wpływa negatywnie na rentowność zleceń realizowanych dla 

klientów w Wielkiej Brytanii i fakturowanych w funtach; w celu minimalizacji skutków ww. procesu 

Emitent planuje przeprowadzenie zmiany cenników, co jednak może negatywnie wpłynąć na 

wielkość i wartość zleceń pozyskiwanych od klientów z Wysp Brytyjskich.  

E.21. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu 

zakończenia ostatniego roku obrotowego  

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych innych niż 

weksle. Stanowiły one zabezpieczenie umów kredytowych, leasingowych oraz umowy dotyczącej 

udzielenia limitu na transakcje skarbowe.  
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dane w zł 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 

1. Należności warunkowe  0,00 0,00 0,00 

1.1.  Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 

1.2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 

2. Zobowiązania warunkowe  11 457 205,14 11 711 305,09 9 830 676,10 

2.1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek 11 457 205,14 11 711 305,09 9 830 676,10 

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 

- zobowiązania wekslowe 11 457 205,14 11 711 305,09 9 830 676,10 

3. Inne  0,00 0,00 0,00 

Spółka nie posiadała innych zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych. 

E.22. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej  

i wyniku finansowego Emitenta. 

W kolejnych okresach sprawozdawczych niekorzystnie na wyniki finansowe mogą wpływać gwałtowne 

wahania kursu złotego, w szczególności wobec euro. W zależności od cen zawartych kontraktów 

terminowych, Spółka może w okresie kolejnych miesięcy odnotowywać koszty finansowe, wynikające z 

rodzaju stosowanych przez Spółkę instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe (opcje waniliowe i 

barierowe).  

 

 
Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc  

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski  

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Karolina Mikołajczak   

 

Poznań, 7 września 2017 roku  
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4. Sprawozdanie Zarządu  

Analiza przychodów Emitenta  

Pierwsze półrocze 2017 roku było dla Spółki bardzo dobre pod względem osiągniętych przychodów ze 

sprzedaży. Wyniosły one 32.026 tys. zł i wzrosły w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku  

(24.075 tys. zł) o 7.951 tys. zł, tj. 33,0%.  

Z wyłączeniem przychodów z nowych segmentów (opakowania z tektury i cyfrowy druk etykiet), 

przychody netto ze sprzedaży wyniosłyby 27.446 tys. zł, tj. o 21,3% więcej niż w pierwszym półroczu 2016 

(22.627 tys. zł). 

Odnotowane wzrosty były spowodowane przede wszystkim zwiększaniem sprzedaży wyrobów i usług 

druku cyfrowego na dotychczasowych rynkach geograficznych. Sprzedaż była nadal rozwijana w 

szczególności do stałych klientów. W ocenie Zarządu, w oparciu o zamówienia zgłaszane przez klientów, 

w czerwcu 2017 roku Spółka mogła wygenerować wyższe przychody, co jednak uniemożliwiła 

relokacja części maszyn z lokalizacji Rabczańska do lokalizacji Szczawnicka oraz kilkudniowy przestój 

maszyn w czerwcu 2017 roku, spowodowany kumulacją tzw. długiego weekendu ze świętem Bożego 

Ciała oraz awariami dwóch maszyn.  

W tabeli poniżej przedstawiono przychody Spółki w rozbiciu na grupy przychodowe w pierwszym 

półroczu 2017 i pierwszym półroczu 2016 roku.  

dane w tys. zł 1 półrocze 2016 1 półrocze 2017 wzrost p/p 

Druk roll to roll  11 883 12 655 6,5% 

Druk płaski UV   2 384 2 835 18,9% 

Druk materiałów tekstylnych   4 475 7 116 59,0% 

Cyfrowy druk etykiet 266 1 724 548,9% 

Produkcja opakowań z tektury 1 182 2 856 141,6% 

Pozostałe produkty i usługi  1 237 1 756 42,0% 

Transport  2 648 3 084 16,5% 

RAZEM 24 075 32 026 33,0% 

Wśród grup przychodowych tradycyjnie 

dominował druk roll to roll (39,5%), który 

przyniósł 12.655 tys. zł przychodów, co oznacza 

wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2016 

roku jedynie o 772 tys. zł (6,5%). Odnotowany 

wzrost wartościowy był najniższy w ujęciu 

półrocznym w historii Spółki. Wynika zarówno z 

rosnącego dynamicznie zainteresowania 

wydrukami na materiałach tekstylnych, jak i z 

kilkudniowego przestoju maszyn w czerwcu 

2017 roku, o którym mowa na wstępie.  

Drugą grupą produktów pod względem 

wartości przychodów ze sprzedaży, która 

jednocześnie kolejny raz odnotowała bardzo 

wysoką dynamikę przyrostu sprzedaży, był druk 

na materiałach tekstylnych. Przychody 

wyniosły 7.116 tys. zł, co stanowiło wzrost o 

59,0% w stosunku do pierwszego półrocza 2016. 
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Wzrost był wynikiem coraz szybciej 

rosnącego zainteresowania wyrobami 

drukowanymi w technologii sublimacji na 

tkaninach, jako nośnikach znajdujących 

coraz to nowe zastosowania w marketingu 

i reklamie, oraz dodawaniu przez Spółkę 

do wydruków coraz większej liczby 

akcesoriów towarzyszących tego typu 

wydrukom. W szczególności należą do nich 

systemy montażu wydruków na tkaninach, 

umożliwiające estetyczne eksponowanie 

wydruków we wnętrzach, przy jedno-

czesnej możliwości częstej ich zmiany.  

Największe dynamiki wzrostu odnotowały, zgodnie z oczekiwaniami, nowe obszary działalności. 

Produkcja opakowań i standów tektury (technologia tradycyjna, tj. fleksograficzna i offsetowa) wzrosła 

o 142%, zaś cyfrowa produkcja etykiet o 549%. Sprzedaż w segmencie opakowania i standy z tektury 

kierowana jest głównie do odbiorców krajowych. W obszarze cyfrowej produkcji etykiet dynamika 

wyniosła 549%, co przełożyło się na bardzo wysoki wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych linii do 

produkcji etykiet w pierwotnej konfiguracji. Dzięki nabytym w 2017 roku dodatkowym urządzeniom, 

zwłaszcza przewijarce i sztancerce semirotacyjnej, Spółka może w kolejnych miesiącach nadal 

zwiększać sprzedaż etykiet.  

W ocenie Emitenta odnotowane wzrosty sprzedaży były możliwe dzięki utrzymującej się dobrej 

koniunkturze gospodarczej w Polsce i krajach Europy Zachodniej, przekładającej się na utrzymywanie 

lub zwiększanie budżetów na działania promocyjne oraz zwiększanie produkcji i sprzedaży u 

ostatecznych odbiorców produktów Spółki. Nie bez znaczenia był również dalszy wzrost zaufania do 

Spółki, jako rzetelnego dostawcy wyrobów wysokiej jakości, co widać na przykładzie rosnącej liczby 

klientów wybierających Labo Print jako wiodącego dostawcę materiałów promocyjnych i 

marketingowych w zakresie druku wielkoformatowego. Do postrzegania Spółki przez klientów przyczynił 

się również udział w kolejnych imprezach targowych i wystawienniczych oraz misjach gospodarczych 

realizowanych w szczególności w Europie Zachodniej.  

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe  

Równolegle do znaczącego wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży, które w pierwszym półroczu 

2017 roku wyniosły 32.026,1 tys. zł wobec 24.075,1 tys. zł w pierwszym półroczu 2016 roku (wzrost o 33%), 

Spółka odnotowała w pierwszym półroczu 2017 roku wzrost wyniku na sprzedaży, wyniku operacyjnego 

oraz wyniku brutto.  

Zysk ze sprzedaży w wysokości 1.755,2 tys. zł był wyższy o 10,9% w stosunku do pierwszego półrocza 2016 

roku (1.582,6 tys. zł). Dynamika wzrostu zysku ze sprzedaży niższa od dynamiki wzrostu przychodów ze 

sprzedaży była spowodowana przede wszystkim wygenerowaniem ujemnych wyników w segmentach 

produkcji standów i opakowań (strata na poziomie wyniku ze sprzedaży -587,7 tys. zł) oraz cyfrowego 

druku etykiet (strata na poziomie wyniku ze sprzedaży -109,3 tys. zł). Strata wygenerowana w segmencie 

produkcji standów i opakowań była wyższa niż w pierwszym półroczu 2016 (-400,3 tys. zł), co wynikało z 

istotnie wyższych kosztów stałych na poziomie amortyzacji (maszyny i urządzenia), najmu nieruchomości 

oraz zatrudnienia, przy wolumenach zrealizowanej sprzedaży niższych od założonych dla pierwszego 

półrocza roku 2017. Pozytywne było znaczące zmniejszenie straty na poziomie wyniku na sprzedaży 

wygenerowanej przez segmenty etykiet, bowiem rok wcześniej wyniosła ona -403,7 tys. zł. W czerwcu 

2017 wynik na sprzedaży segmentu etykiety był dodatni.  

Eliminując z zysku na sprzedaży za pierwsze półrocze 2017 wyniki ww. nowych segmentów, zysk 

wyniósłby 2.452,2 tys. zł, a więc o 2,7% więcej od zysku na sprzedaży za pierwsze półrocze 2016 

skorygowanego o wyniki nowych segmentów (2.386,6 tys. zł). Niższa wyraźnie dynamika zysku na 

sprzedaży w stosunku do dynamiki przychodów wynika z:  

• postępującej nadal presji na marże,  

• rosnących kosztów zatrudnienia pracowników we wszystkich kategoriach zatrudnienia, 

wynikających z niedoborów pracowników na rynku lokalnym,  
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• rosnących kosztów zatrudnienia pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych, wynikających 

z działań konkurencji,  

• wzrostu kosztów ogólnego zarządu, wywołanego rosnącą skalą działalności Spółki.  

Konsekwencją wzrostu wyniku na sprzedaży w pierwszym półroczu 2017, był proporcjonalny wzrost 

wyniku z działalności operacyjnej o 11,1% (2.102,8 tys. zł vs. 1.892,1 tys. zł).  

Istotnie wyższy po pierwszym półroczu 2017 roku był natomiast wynik brutto, który wyniósł 2.925,2 tys. zł 

wobec 1.427,8 tys. zł w pierwszym półroczu 2016 (wzrost o 104,9%). Kluczowy wpływ na znaczącą 

dodatnią dynamikę wyniku brutto miały różnice kursowe zrealizowane oraz dotyczące transakcji 

zabezpieczających, poziom wyceny bankowych instrumentów finansowych oraz zrealizowane 

dochody z realizacji instrumentów finansowych (opcje). Powyższe było spowodowane umocnieniem 

się złotego w stosunku do innych walut.  

Inwestycje i nowe obszary działalności  

W pierwszym półroczu 2017 roku Emitent nie prowadził znaczących inwestycji. Największą było nabycie 

urządzenia uzupełniającego dla linii do produkcji etykiet, tj. sztancerki rotacyjnej oraz dodatkowej 

przewijarki za łączną kwotę 750 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji w środki trwałe w pierwszym 

półroczu 2017 wyniosła 885,2 tys. zł.  

W pierwszym półroczu 2017 roku prowadzono również rozpoczętą w styczniu 2017 roku modernizację 

jednej z istniejących hal na nieruchomości przy ul. Szczawnickiej 1 w Poznaniu, której zakończenie 

zaplanowano na trzeci kwartał 2017, oraz wyburzanie, w ramach przygotowań do rozpoczęcia 

inwestycji w postaci budowy nowej hali produkcyjno-magazynowej, starego budynku biurowego oraz 

części drugiej z istniejących hal magazynowych. Łączne nakłady poniesione do końca drugiego 

kwartału 2017 na te cele – bez uwzględniania kwot zaliczek – wyniosły 484,6tys. zł 

Zatrudnienie  

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka zatrudniała 208 osób w przeliczeniu na pełne etaty, przy 206 na 

dzień 30 czerwca 2016 roku i 230 na dzień 30 grudnia 2016. Porównując stan zatrudnienia na koniec 

czerwca 2017 roku ze stanem rok wcześniej należy mieć na uwadze, że w kwietniu 2017 roku zatrudnienie 

w Spółce uległo skokowemu obniżeniu ze względu na wydzierżawienie zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, obejmującej m. in. pracowników działów wykańczających wydruki wielkoformatowe.  

Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta  

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent nie posiada jednostek zależnych ani stowarzyszonych.  

Stanowisko Zarządu w sprawie prognoz wyników  

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz.  

Postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne  

W okresie pierwszego półrocza 2017 roku Spółka nie prowadziła postępowań sądowych, arbitrażowych 

ani administracyjnych, w których wartość przedmiotu sporu liczona jednostkowo lub łącznie spełniałaby 

kryterium istotności.  

Czynniki wpływające na wyniki w kolejnym kwartale  

Na przychody kolejnych kwartałów istotny wpływ będzie miało nadal tempo pozyskiwania nowych 

klientów, szczególnie w nowych obszarach działalności, tj. produkcji standów i opakowań tekturowych 

oraz produkcji etykiet.  

W odniesieniu do druku cyfrowego wielkoformatowego, tj. druku roll to roll, druku na materiałach 

płaskich UV oraz druku na materiałach tekstylnych, na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wynik 

będzie miało zapewnienie odpowiednich zdolności produkcyjnych. Przy zachowaniu tempa przyrostu 

przychodów ze sprzedaży Spółka stanie wobec konieczności zwiększenia mocy produkcyjnych poprzez 

zakup albo leasing kolejnych urządzeń. Na dzień raportu Spółka prowadziła testy wybranych maszyn w 

tym zakresie.  

W zakresie produkcji opakowań tekturowych poziom kosztów stałych, generowany w szczególności 

przez koszty amortyzacji oraz najmu, nie powinien ulegać zmianie. Nieosiągnięcie planowanych przez 

Spółkę do końca roku 2017 przychodów ze sprzedaży w tym segmencie, co implikowałoby niższe od 
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oczekiwanych wyniki finansowe, może skłonić Zarząd do przeprowadzenia działań reorganizujących 

funkcjonowanie segmentu.  

Na wyniki Spółki w kolejnych kwartałach wpływ będzie miała również presja płacowa ze strony 

pracowników, wynikająca ze znaczącego spadku bezrobocia, oraz pojawiające się trudności z 

pozyskaniem wartościowych kandydatów na nowotworzone i istniejące miejsca pracy.  

W drugim półroczu 2017 roku Spółka planuje wyłonienie generalnego wykonawcy oraz rozpoczęcie 

budowy nowej hali produkcyjnej przy ul. Szczawnickiej w Poznaniu. Wartość prowadzonej inwestycji 

będzie zwiększać wartość środków trwałych w budowie.  

Poręczenia i gwarancje  

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku Spółka nie była poręczycielem kredytów ani pożyczek osób 

trzecich, jak również nie była gwarantem innych zobowiązań osób trzecich.  

Główni akcjonariusze  

Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu co 

najmniej 5% ogólnej głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco.  

Akcjonariusz Liczba akcji 

Zmiana liczby 

akcji od daty 

publikacji 

poprzed-

niego raportu 

śródrocz-

nego 

Udział  

 w kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Zmiana liczby 

głosów od 

daty 

publikacji 

poprzed-

niego raportu 

śródrocz-

nego 

Udział  

w ogólnej 

liczbie 

głosów 

Krzysztof Fryc 1.654.000 0 45,7% 2.976.000 0 47,5% 

Wiesław Niedzielski 1.654.000 0 45,7% 2.976.000 0 47,5% 

pozostali akcjonariusze  

z udziałem poniżej 5% 
309.600 0 8,6% 319.600 0 5,0% 

Razem  3.617.600  100,0% 6.261.600  100,0% 

Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta  

Akcjonariusz Liczba akcji 

Zmiana liczby 

akcji od daty 

publikacji 

poprzed-

niego raportu 

śródrocz-

nego 

Udział  

 w kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Zmiana liczby 

głosów od 

daty 

publikacji 

poprzed-

niego raportu 

śródrocz-

nego 

Udział  

w ogólnej 

liczbie 

głosów 

Krzysztof Fryc 1.654.000 0 45,7% 2.976.000 0 47,5% 

Wiesław Niedzielski, 

wiceprezes Zarządu  
1.654.000 0 45,7% 2.976.000 0 47,5% 

Michał Jordan,  

członek Rady 

Nadzorczej  

9.694 0 0,3% 9.694 0 0,2% 

 

 
Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc  

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski  

 

Poznań, 7 września 2017 roku  
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5. Oświadczenie Zarządu dot. zgodności danych z obowiązującymi przepisami 

 

 

My, poniżej podpisani, oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy:  

• półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,  

• odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Labo 

Print S.A. oraz jej wynik finansowy,  

• półroczne sprawozdanie z działalności Labo Print S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku zawiera 

prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i 

ryzyka.  

 

 

Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc  

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski  

 

Poznań, 7 września 2017 roku  
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6. Oświadczenie Zarządu dot. wyboru podmiotu uprawnionego do badania  

 

 

My, poniżej podpisani, oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy: 

• Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tj. podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa,  

• Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz biegli rewidenci 

dokonujący przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego spełniają warunki 

do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i standardami zawodowymi.  

 

 

Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc  

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski  

 

Poznań, 7 września 2017 roku  
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7. Raport podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu półrocznego 

skróconego sprawozdania finansowego  
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