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Szanowni Inwestorzy 
Szanowni Akcjonariusze 

 
 

Przedstawiamy Państwu raport roczny podsumowujący działalność Spółki w roku 2013. Był to dla 

Spółki rok wytężonej pracy związanej z przygotowaniem Spółki do debiutu na NewConnect. Aktualnie 

składamy ten raport już jako Spółka publiczna i z pewnością jest to sukces Spółki, na który zapracowało 

wiele osób. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w tym projekcie. 
 

Dziękujemy również inwestorom za objęcie akcji w emisji prywatnej i za wiarę w powodzenie naszego 

projektu biznesowego. Po pierwszych miesiącach notowań, jak i po publikacji pierwszych kwartalnych 

wyników finansowych w roku 2014, mamy nadzieję, że Państwa oczekiwania odnośnie rezultatów inwestycji 

w akcje Spółki zostaną spełnione. 
 

Poza przygotowaniem do debiutu giełdowego Spółka prowadziła działania zmierzające do rozwoju 

działalności i umocnienia pozycji na rynku. Efektem tej pracy jest ponad 35 % wzrost przychodów w 

porównaniu do roku 2012, które osiągnęły poziom blisko 22,3 mln zł oraz wypracowanie zysku netto na 

poziomie 596 tys. zł . 
 

Ten wynik finansowy udało się osiągnąć pomimo ponoszenia kosztów inwestycyjnych oraz 

reorganizacji działalności Spółki, związanej z rozbudową części produkcyjnej zakładu. Pomimo złożoności 

tego projektu i związanych z nim utrudnień w produkcji, Spółka zwiększyła moce produkcyjne, osiągając 

wyższy w stosunku do zeszłorocznego poziom produkcji. 
 

Rozwój Spółki polegał nie tylko na zwiększaniu powierzchni produkcyjnej, ale również na instalacji 

nowych maszyn i urządzeń, które wpłynęło na unowocześnienie i usprawnienie procesu produkcyjnego w 

zakładzie. Dodatkowym aspektem naszego rozwoju jest inwestycja w kapitał ludzki. Nowoczesność naszego 

zakładu i młody dynamiczny zespół zachęca specjalistów z branży do podjęcia współpracy właśnie z Labo 

Print S.A.. Wszystkie te elementy są dobrym prognostykiem co do dalszego rozwoju Spółki w bieżącym roku 

i w kolejnych latach. 
 

Na koniec pragnę podziękować wszystkim pracownikom Labo Print S.A., którzy każdego dnia swym 

zaangażowaniem i pomysłami wspierają Zarząd  w dalszym rozwoju Spółki. 
        

        Prezes Zarządu 

        Krzysztof Fryc 
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1. Wybrane dane finansowe (w przeliczeniu na euro). 

 
  w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR 
  2013 2012 2013 2012 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 22 331,00 16 488,00 5 303,02 3 950,55 

EBIT 958,00 1 093,00 227,00 262,00 
EBITDA 2 150,00 2 101,00 510,00 503,00 
Zysk (strata) ze sprzedaży 972,00 1 125,00 230,82 269,55 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 958,00 1 093,00 227,50 261,88 
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 730,00 894,00 173,36 214,20 
Zysk (strata) brutto 730,00 894,00 173,36 214,20 
Zysk (strata) netto 596,00 673,00 141,53 161,25 
Amortyzacja 1 192,00 1 008,00 283,07 241,52 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 364,00 2 644,00 86,44 633,51 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 690,00 -1 834,00 163,86 -439,43 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -908,00 1 302,00 -215,63 311,96 

Przepływy pieniężne netto, razem 146,00 2 111,00 34,67 505,80 
Aktywa, razem 10 007,00 8 843,00 2 412,95 2 163,05 
Aktywa trwałe 5 637,00 5 908,00 1 359,23 1 445,13 
Aktywa obrotowe 4 371,00 2 935,00 1 053,96 717,92 
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe 3 555,00 2 300,00 857,20 562,59 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 360,00 5 755,00 1 533,56 1 407,71 
Zobowiązania długoterminowe 1 282,00 2 039,00 309,12 498,75 
Zobowiązania krótkoterminowe 5 025,00 3 040,00 1 211,66 743,60 
Kapitał własny 3 648,00 3 088,00 879,63 755,34 
Kapitał zakładowy 3 516,00 3 305,00 847,80 808,42 
          
Liczba akcji w sztukach 3 516 000   3 516 000   
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w 
zł./EUR) 0,17   0,04   

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,03   0,25   
 

Do przeliczenia danych bilansu na dzień 31 grudnia 2013 r. przyjęty został średni kurs euro ustalony przez NBP na ten 
dzień, tj. 4,1472 PLN. Do przeliczenia danych bilansu na  dzień 31 grudnia 2012 r. przyjęty został średni kurs euro 
ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,0882 PLN. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od  1 stycznia 
2013 r. do 31 grudnia 2013r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,2110 PLN. Do przeliczenia danych rachunku 
zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako 
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1736 PLN. Do 
przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., przyjęty 
został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 
w danym okresie, tj. 4,2110 PLN. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 
2012r. do 31 grudnia 2012 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1736 PLN.  
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2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok. 
 
 
 

2.1.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

NA DZIEŃ 31.12.2013 R. 

 
LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, adres  60-476 Poznań, ul. Rabczańska 1, 

woj. wielkopolskie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, Poznań-Nowe 

Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000472089.  

 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki Labo Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 lipca 2013 r. , Rep. A nr 2536/2013 -data 

rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 01 .08.2013 r. 

  
 NIP 7792385780 
  
 REGON 301622668 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

−  pozostałe drukowanie , 

− pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

− działalność usługowa związaną z przygotowaniem do druku, 

− transport drogowy towarów, 

− magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 

− działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

− pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

− działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 

 
Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. 
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Struktura akcjonariatu Spółki: 
 
Akcjonariusz Liczba 

akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Krzysztof Fryc 1.652.500 47,00% 2.974.500 48,30% 

Wiesław Niedzielski 1.652.500 47,00% 2.974.500 48,30% 

Pozostali akcjonariusze z 
udziałem poniżej 5% 

211.000 6,00% 211.000 3,40% 

Razem: 3.516.000 100,00% 6.160.000 100,00% 
 
 
Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2013 r. : 

 

− kapitał zakładowy: 3.516,0 tys. zł. 

− kapitał rezerwowy: 816,3 tys. zł. 

− kapitał zapasowy: 33,2 tys. zł. 

− strata z lat ubiegłych w kwocie (-) 1.314  tys. zł. 

− zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2013 w kwocie 596 tys. zł. 

 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2013 r. :  

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania, kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.516.000 zł. (trzy miliony pięćset 

szesnaście tysięcy złotych) i dzielił się na 3.516.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. każda akcja: 

− 2.644.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, o numerach od 000001 do   

2.644.000; 

− 661.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 661.000 

− 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 211000 

 

Organy Spółki na dzień 31.12.2013 r. 

 

Zarząd: 

− Krzysztof Fryc -  Prezes Zarządu 

− Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu 
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Rada Nadzorcza: 

− Jan Marek Łożyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

− Adam Michańków – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

− Michał Jerzy Jordan – Sekretarz Rady Nadzorczej 

− Krzysztof Jordan – Członek Rady Nadzorczej  

− Rafał Koński – Członek Rady Nadzorczej  

        

Sposób reprezentacji: 

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest  współdziałanie dwóch członków zarządu albo 

jednego członka łącznie z prokurentem.                       

                               
LABO PRINT S.A. prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się dnia 01.01.2013 r. 

i kończący się dnia 31.12.2013 r. 

W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne 

zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego,  jednostka nie była więc 

zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są 

znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w dającej się 

przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności 

przez Spółkę. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia   29 września 1994 roku 

o rachunkowości obowiązującymi jednostki. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.  

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  

Poprzedni rok obrotowy obejmował okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 

jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 

rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. 
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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o 

odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także 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 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. 

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

dalszej sprzedaży  oraz materiały używane do produkcji. 

Materiały i towary odpisywane są w koszty na dzień ich zakupu, przy jednoczesnym ustalaniu stanu tych 

składników aktywów i ich wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.  

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

ceną księgową a obecną ceną rynkową, pomniejszoną o koszty sprzedaży, Jednostka dokonuje na koniec roku 

obrotowego. 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, roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. 

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. 

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.  

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne w walutach obcych przeliczane są na ostatni dzień roku obrotowego według średniego kursu 

NBP z  tego dnia dla danej waluty. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa  lub umowy spółki. Kapitał 

podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Pozostałe metody wyceny są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(Dz. U.  nr 121, poz. 591, ze zm.). 

 

Data sporządzenia:  Poznań, dnia 3 czerwca 2014 r. 
 
  
 
      Podpisy członków Zarządu     Prowadzący Księgi 
 
 
…....................................................    …..................................................... 
 
 

 
…....................................................  
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2.2. Bilans 
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2.3. Rachunek zysków i strat 
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2.4. Rachunek przepływów pieniężnych 
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2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 
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2.6. Informacja dodatkowa 
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 01.01.2013-31.12.2013 R. 

      
Nr noty Wyszczególnienie 
 
1 Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych    

2 Zakres zmian wartości środków trwałych 

3 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  

4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów 

5 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 

6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby 

poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe 

7 Należności długoterminowe 

8 Zakres zmian inwestycji długoterminowych  

9 Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych 

10 Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek 

11 Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych 

12 Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych 

13 Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek 

14 Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych  

15 Odpisy aktualizujące wartość zapasów 

16 Struktura należności krótkoterminowych  

17 Odpisy aktualizujące należności długoterminowe 

18 Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług 

19 Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe 

20 Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowe 

21 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 

22 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 

23 Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 

24 Dane o strukturze kapitału podstawowego 

24 Kapitał (fundusz) zapasowy 

24 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

24 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

25 Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty 

26 Zakres zmian stanu rezerw 
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27 Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

28 Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

29 Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych 

30 Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów 

31 Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

32 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) 

33 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki  

34 Zobowiązania warunkowe  

35 ZFŚS 

36 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  

37 Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  

38 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 

zaniechania w roku następnym 

39 Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

40 Struktura pozostałych przychodów operacyjnych 

41 Struktura pozostałych kosztów operacyjnych 

42 Struktura przychodów finansowych 

43 Struktura kosztów finansowych 

44 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych 

45 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

wyniku finansowego brutto  

46 Przeciętne zatrudnienie 

47 Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone 

lub należne 

48 Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących 

49 Wynagrodzenie biegłego rewidenta 

50 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie 

głosów w organie stanowiącym spółki 

51 Transakcje z podmiotami powiązanymi       

52 Znaczące zdarzenia po dacie bilansu 

53 Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych  

54 Porównywalność sprawozdań finansowych 

55 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

56 Zwolnienie i wyłączenie jednostki z obowiązku konsolidacji sprawozdania finansowego  

57 Informacje o konsolidacji 

58 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 

bilansie 
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59 Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 

stronami powiązanymi 

60 Połączenie spółek 

61 Kontynuacja działalności oraz inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej oraz wynik finansowy 

62 Klasyfikacja i charakterystyka instrumentów finansowych 

63 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych 

64 Informacje na temat ryzyka stopy procentowej 

65 Informacje na temat ryzyka kredytowego 

66 Brak możliwości ustalenia wartości godziwej 

67 Informacje o wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w inny sposób  

68 Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych 

69 Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub 

umowy leasingu  

70 Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości 

godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia. 

71 Przychody finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych 

72 Koszty finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych   

73 Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń 
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3. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.  
 

 
 

Poznań, dnia 3 czerwca 2014 r. 
 
 

 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LABO PRINT S.A. 

ZA ROK OBROTOWY 2013  
 

 
1) Firma, siedziba, dane rejestrowe  

 
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Labo Print S.A. Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu, 

adres ul. Rabczańska 1, 60- 476 Poznań. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472089. Spółce nadano nr statystyczny 

NIP 7792385780 oraz nr REGON 301622668.  

 
Spółka została zawiązana dnia 16 grudnia 2010 roku.  
 
Dnia 16 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Labo Print Sp. z o.o. postanowiło 

przekształcić Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Labo Print S.A. z 

siedzibą w Poznaniu. Wpis przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 1 sierpnia 

2013 roku. 

 
Obecna struktura akcjonariatu kształtuje się następująco:  
 

Akcjonariusz  Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Krzysztof Fryc 1.652.500 47% 2.974.500 48,29% 
Wiesław Niedzielski 1.652.500 47% 2.974.500 48,29% 
Pozostali akcjonariusze z udziałem 
poniżej 5% 211.000 6% 211.000 3,42% 

Razem: 3.516.000 100% 6.160.000 100,00% 
 

 
 

2) Przedmiot działalności: 
 

Zgodnie ze statutem Spółki, przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Labo Print S.A. są w 

szczególności: pozostałe drukowanie, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
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mediach, działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku oraz działalność w zakresie 

specjalistycznego projektowania. 

W praktyce działalność Spółki koncentruje się na świadczeniu usług druku wielkoformatowego, zarówno na 

powierzchniach płaskich, jak i rolowych oraz tkaninach. Spółka oferuje szeroką gamę nowoczesnych 

technologicznie metod druku, będąc w stanie zaspokoić potrzeby zdecydowanej większości klientów. Jako 

usługi dodatkowe, Spółka oferuje wykańczanie wydrukowanych materiałów, ich transport oraz montaż 

finalny. Wśród klientów Spółki są zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne, głównie z krajów UE.  

 
3) Zarząd i Rada Nadzorcza: 

 
Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Zarówno przez cały rok 2013, jak i w roku 2014 do dnia sporządzenia 

niniejszego sprawozdania, w skład Zarządu wchodzili:  

• Prezes Zarządu – Krzysztof Fryc,  

• Wiceprezes Zarządu – Wiesław Niedzielski.  

 

Zarząd jest powoływany na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) 

lata i upłynie w dniu 1 sierpnia 2015 r. Mandaty obecnych członków Zarządu wygasną z dniem odbycia 

walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. 

 

Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa. Od dnia powołania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w 

skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

•  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jan Marek Łożyński 

•  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Adam Michańków 

•  Sekretarz Rady Nadzorczej – Michał Jerzy Jordan 

•  Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Jordan 

•  Członek Rady Nadzorczej – Rafał Koński 

 

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencja członków Rady 

Nadzorczej upłynie w dniu 1 sierpnia 2016 r. Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015. 
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4) Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Labo Print S.A. 

 
Sytuacja finansowa 
 
W roku objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka osiągnęła przychody w wysokości 22.331 tys. zł. Wartość 

ta w porównywaniu do analogicznego okresu 2012 roku była wyższa o ponad 35%. Na koniec roku 2012 

odnotowano przychody w wysokości 16.487 tys. zł.   

 

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka wypracowała zysk w wysokości 596 tys. zł. 

Wypracowany zysk w porównywaniu do roku 2012 jest porównywalny. Kluczowe znaczenie dla wysokości 

zysku netto w roku 2013 miała sprzedaż urządzeń wykorzystywanych do produkcji po zakończeniu okresu 

dotacji i sposób prezentacji rozliczenia sprzedaży. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

wyniosła blisko 623 tys. zł i było to zdarzenie jednorazowe, które zaważyło na wysokości zysku netto za cały 

rok 2013.  

 
Istotne zdarzenia podjęte w roku 2013 i ważniejsze osiągnięcia wpływające na działalność Spółki Labo Print S.A 
 
Znacząca dynamika przychodów i osiągnięty finalnie wynik finansowy były wynikiem realizacji przyjętej 

strategii rozwoju Spółki. W ramach niej Spółka m. in.:  

• zakupiła kilkanaście urządzeń, w tym: 

- kilka urządzeń do nowo utworzonego działu obróbki materiałów tekstylnych, co pozwoliło poszerzyć 

ofertę o nowe produkty, jak również udoskonalić ofertę w zakresie usług dotychczas oferowanych,  

- maszynę Uvistar II 5032 oraz dodatkowe urządzenie zgrzewające do obróbki materiałów PCV 

drukowanych w technologii „roll to roll”, co pozwoliło na zwiększenie mocy produkcyjnych w 

technologii UV,  

- urządzenie sterowane numerycznie (CNC) - ploter frezująco-tnący do obróbki finalnej materiałów 

płaskich, co przyczyniło się do zwiększenia możliwości produkcyjnych działu obróbki finalnej w 

zakresie materiałów płaskich oraz zasadniczego polepszenia jakości tego typu obróbki;  

• zwiększyła zatrudnienie z 75 do 102 osób, z czego duża część z nowo zatrudnionych osób to specjaliści z 

doświadczeniem w zakresie produkcji realizowanej przez Spółkę,  

• rozbudowała dział handlowy i rozpoczęła świadczenie usług na rynku skandynawskim i w Wielkiej 

Brytanii,  

• unowocześniła i zmodernizowała linie produkcyjne do wydruków płaskich UV,  

• usprawniła procesy związane z realizacją zamówień.  
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Jednocześnie Spółka zwiększyła powierzchnię produkcyjną o nowo wybudowaną halę produkcyjną 

bezpośrednio przylegającą do wcześniej wykorzystywanych powierzchni.  

 
Przewidywana sytuacja finansowa 
 
Spółka przewiduje, że zarówno w roku 2014, jak i w latach kolejnych będą miały miejsce następujące 

zjawiska i zdarzenia, wpływające na przyszłą sytuację finansową Spółki: 

• Dalszy wzrost przychodów, w oparciu o aktualnych, jak i nowych klientów. 

• Zakup nowych aktywów, których wartość Spółka szacuje łącznie na kwotę 2,5 mln zł. Finansowanie 

będzie się opierało się o leasing i kredyt bankowy, z udziałem wkładu własnego. 

• Dalsze wykorzystywanie mechanizmów ograniczających ryzyko kursowe.  

• Zwiększenie powierzchni najmowanych nieruchomości produkcyjnych w celu realizacji większej liczby 

zleceń.  

• Zwiększenie zatrudnienia do około 130 pracowników na koniec 2014 roku.  

 
Informacje o instrumentach finansowych 

 
Instrumenty finansowe wykorzystywane przez Spółkę w roku 2013 obejmowały: 

• aktywa finansowe, tj. należności z tytułu świadczonych usług oraz pozostałe należności, środki pieniężne; 

• zobowiązania finansowe, tj. oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki w tym długoterminowe, 

krótkoterminowe, pozostałe zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe. 

 

Struktura aktywów i pasywów z uwzględnieniem instrumentów finansowych, przestawiała się, jak poniżej: 
 

Aktywa 
Udział w Aktywach 
ogółem wg. stanu     
31 grudnia 2013 

Aktywa trwałe 56,3% 
Wartości niematerialne i prawne 20,1% 
Rzeczowe aktywa trwałe 34,7% 
Należności długoterminowe 0,0% 
Inwestycje długoterminowe 0,0% 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,5% 
Aktywa obrotowe 43,7% 
Zapasy 3,9% 
Należności krótkoterminowe 35,6% 
Inwestycje krótkoterminowe 3,4% 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,8% 
Aktywa razem 100,0% 

 

 
 

45 



 
 

Pasywa 
Udział w Pasywach 
ogółem wg. stanu     
31 grudnia 2013 

Kapitał (Fundusz) własny 36,4% 
Kapitał (Fundusz) podstawowy 35,1% 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość  ujemna) 0,0% 
Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna) 0,0% 
Kapitał (Fundusz) zapasowy 0,3% 
Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0% 
Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe 8,2% 
Zysk (Strata) lat ubiegłych -13,2% 
Zysk (Strata) netto za rok obrotowy 6,0% 
Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) 0,0% 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63,6% 
Rezerwy na zobowiązania 0,5% 
Zobowiązania długoterminowe 12,8% 
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  0,0% 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12,8% 
a) kredyty i pożyczki 2,4% 
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych 0,0% 
c) inne zobowiązania finansowe 10,4% 
d) inne (pozostałe) 0,0% 
Zobowiązania krótkoterminowe 50,3% 
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  0,0% 
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 50,3% 
a) kredyty i pożyczki 13,8% 
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,0% 
c) inne zobowiązania finansowe 5,0% 
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 26,1% 
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 0,0% 
f) zobowiązania wekslowe 0,0% 
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 3,2% 
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2,0% 
i) inne zobowiązania 0,2% 
Fundusze specjalne 0,0% 
Rozliczenia międzyokresowe 0,0% 
Ujemna wartość firmy 0,0% 
Inne rozliczenia międzyokresowe 0,0% 
a) długoterminowe 0,0% 
b) krótkoterminowe 0,0% 
Pasywa razem 100,0% 

 
 

• Zabezpieczenie kursu waluty Euro na poziomie 20-30 % wartości przychodów w danej walucie z 

wykorzystaniem instrumentów pochodnych 
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Opis istotnych czynników zagrożeń i ryzyka 

Poniżej Spółka prezentuje aktualne na dzień sporządzenia niniejszego raportu czynniki ryzyka związane z 

działalnością Spółki, wynikające z Dokumentu Informacyjnego z dnia 3 lutego 2014 roku. 

 

1) ryzyko związane z konkurencją 

Rynek usług poligraficznych jest silnie rozdrobniony. W Polsce działa kilkaset podmiotów w tym kilkanaście 

podmiotów, które Spółka uznaje za swoją bezpośrednią konkurencję. Postrzeganie danego podmiotu jako 

bezpośrednio konkurencyjnego Spółka opiera w szczególności na spektrum oferowanych usług, ich zakresie i 

skali działalności podmiotu. Podmioty te odróżnia jednak od Spółki mniej zdywersyfikowana baza klientów 

(większa koncentracja na kilku kluczowych klientach). Dodatkowo, dzięki wdrażaniu nowych technologii 

oraz nowych produktów i usług, Spółka stara się na bieżąco zachować pełną konkurencyjność w zakresie 

asortymentowym.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka ocenia ryzyko działań konkurencji i przejęcie znaczącej liczby 

dotychczasowych klientów Spółki jako nieduże. 

 

2) ryzyko związane z rozwojem Spółki 

Realizowane przez Spółkę kolejne etapy rozwoju i związana z tym ekspansja na nowych rynkach, wpływają 

w znaczący sposób na skalę i jakość prowadzonej działalności, kreując nowe jakościowo problemy dla Spółki 

i jej kierownictwa. Spółka rozwija się organicznie, tempo rozwoju jest dostosowane do możliwości 

zarządzających i zasobów będących w Spółce.  

 

3) ryzyko związane ze zmianą cen 

Oferowane przez Spółkę ceny są kalkulowane w oparciu o cenę materiałów, energii i kosztów stałych. 

Ponieważ zdecydowana większość konkurencji korzysta z tych samych dostawców materiałów, o możliwym  

do osiągnięciu poziomie cen decyduje przede wszystkim poziom kosztów stałych, w tym kosztów 

pracowniczych i kosztów podwykonawców.  

Dzięki przeprowadzonym w roku 2013 działaniom usprawniającym i optymalizującym procesy produkcyjne, 

poziom kosztów stałych Spółki należy uznać za pozwalający na oferowanie konkurencyjnych cen usług. Tym 

samym, nie wykluczając możliwości zmian cen, ryzyko pogorszenia się sytuacji konkurencyjnej Spółki z tego 

powodu należy uznać za relatywnie niewielkie.  
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4) ryzyko związane z kursem walut  

Emitent dokonuje sprzedaży istotnej części swoich produktów za granicę, fakturując swoich odbiorców w 

walutach obcych, głównie euro i dolarach amerykańskich.  

W celu ograniczenia ryzyka walutowego Emitent wykorzystuje naturalny hedging i dokonuje zakupu części 

materiałów płacąc za nie walutami obcymi. Hedging naturalny pokrywa około 30% przychodów 

realizowanych w walucie obcej.  

Dodatkowo Spółka utrzymuje umowy na opcje walutowe, które pokrywają około 25% przychodów 

realizowanych w walucie obcej. Ważność umów posiadanych na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 

upływa w czerwcu 2014 roku.  

Wobec powyższego, jak również mając na uwadze indywidualne negocjowanie ceny każdego zlecenia (brak 

umów długoterminowych ze stałymi cenami), istnieje niewielkie ryzyko, że wahania kursów walut mogą 

mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

  

5) ryzyko utraty płynności  

Realizacja celów operacyjnych i strategicznych wymaga dużej dyscypliny w zarządzaniu płynnością 

finansową przedsiębiorstwa. Ponoszenie nakładów na rozwój przedsiębiorstwa jest zazwyczaj oddalone w 

czasie od momentu uzyskania pierwszych przychodów z tego tytułu. W związku z tym, w przypadku 

nadmiernego zaangażowania w zbyt wiele projektów i zleceń, istnieje ryzyko wystąpienia problemów z 

bieżącą płynnością, co mogłoby doprowadzić do trudności w czasowym wywiązywaniu się Emitenta ze 

zobowiązań finansowych.  

Jednym z działań mających na celu ochronę płynności jest cotygodniowe monitorowanie terminowości 

spływu należności. Dodatkowo, w przypadku braku zapłaty wymagalnych wierzytelności za wykonane 

zlecenia, Spółka odmawia wykonania kolejnych zleceń. Działania windykacyjne Spółka prowadzi za 

pośrednictwem lokalnych kancelarii prawnych, Grupy Euler Hermes oraz WCM.   

Na koniec grudnia 2013 roku należności przeterminowane powyżej 30 dni stanowiły nie więcej niż 30 % 

wartości należności ogółem, przy czym przeterminowane powyżej 90 dni nie więcej niż 15 %. Na należności 

powyżej 180 dni Spółka tworzy odpisy w wysokości 50%, powyżej 360 dni – 100%. 

Niezależnie od systematycznego monitorowania sytuacji płynnościowej, Emitent posiada dostęp do linii 

kredytowej z limitem 500 tys. zł, służącej wyrównywaniu bieżących krótkookresowych niedoborów 

płynnościowych. Przeciętne wykorzystanie limitu wynosi około 50%. Spółka nie korzysta z usług 

faktoringowych.  
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6) ryzyko związane z poziomem stóp procentowych  

Emitent prowadzi swoją działalność z wykorzystaniem finansowania dłużnego, w szczególności kredytów 

bankowych, oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę procentową. Dodatkowo Spółka korzysta z 

leasingu urządzeń, na którego koszt ma wpływ referencyjna stopa procentowa. Ewentualny wzrost stóp 

procentowych może więc przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania, a w konsekwencji do 

obniżenia wyniku finansowego Emitenta oraz pogorszenia efektywności finansowej realizowanych 

inwestycji. 

 

7) ryzyko związane z awarią sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w działalności Emitenta 

Działalność Emitenta opiera się w szczególności na prawidłowo działających urządzeniach poligraficznych i 

sprzęcie komputerowym. W ramach prowadzonej działalności Emitent zobowiązany jest do zapewnienia 

terminowości wykonywania zamówień. Zaistnienie poważnej awarii urządzeń poligraficznych, istotne 

zniszczenie lub utrata części lub całości majątku trwałego należącego do Emitenta, może spowodować 

czasowe lub długotrwałe wstrzymanie produkcji i trudności w realizacji usług. Przerwa w produkcji może 

spowodować niemożność terminowego wykonania aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych 

kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.  

Większość urządzeń posiada jednak tzw. „back–up”, czyli inne urządzenie, które jest w stanie zastąpić część 

procesów produkcyjnych, które pierwotnie były wykonywane na innym urządzeniu. Ponadto w celu 

wyeliminowania negatywnych skutków awarii i innych nieplanowanych przestojów Spółka systematycznie 

inwestuje w nowe urządzenia objęte okresem gwarancyjnym oraz zawiera odpowiednie umowy serwisowe. 

Emitent ogranicza ryzyko również poprzez ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

8) ryzyko związane z utratą odbiorców  

Emitent posiada kilkuset odbiorców. Współpraca z kilkoma podmiotami jest istotna z punktu widzenia 

działalności Emitenta, a ich ewentualna utrata do czasu znalezienia nowych, mogłaby negatywnie wpłynąć na 

poziom przychodów oraz wyniki finansowe Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki długotrwała współpraca i 

dobre relacje z tymi klientami oraz zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Spółkę, jak 

również elastyczność i szybkość reakcji na potrzeby odbiorców powodują, że ryzyko to jest niewielkie. Z 

żadnym z klientów Spółka nie realizuje więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży.  

Ponadto Spółka minimalizuje ryzyko poprzez stałą dywersyfikację grupy odbiorców oraz dywersyfikację 

rynków prowadzenia działalności. Pozwala to uniezależnić się od koniunktury w określonych branżach lub 

poszczególnych krajach czy rejonach geograficznych.  
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Realnym zagrożeniem, które może doprowadzić do utraty odbiorców jest kradzież bazy klientów. W celu 

jego eliminacji Spółka realizuje restrykcyjną politykę bezpieczeństwa. 

 

9) ryzyko wynikające z korzystania z podwykonawców 

Przy części prac związanych z realizacją zleceń Emitent korzysta z usług podwykonawców. Emitent nie może 

wykluczyć, że dostępność usług poszczególnych podwykonawców nie ulegnie ograniczeniu w przyszłości ani 

że jakość, w tym terminowość, oferowanych przez podwykonawców usług nie ulegnie obniżeniu. W celu 

zapobieżenia realizacji ww. ryzyk Emitent stara się utrzymywać kontakty z wieloma podmiotami 

świadczącymi usługi podwykonawcze oraz systematycznie monitoruje jakość dostarczanych usług.  

 

10) ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski i państw, do których Emitent sprzedaje swoje produkty  

Działalność Emitenta uzależniona jest od ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz w państwach 

europejskich, do których Emitent sprzedaje swoje usługi. Na działalność Emitenta wpływ ma przede 

wszystkim tempo wzrostu PKB, poziom wydatków na reklamę oraz wielkość nakładów inwestycyjnych w 

gospodarce. Obecny kryzys gospodarczy spowodował spowolnienie wzrostu PKB w Polsce oraz w innych 

krajach. Istnieje ryzyko, że dalsze spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu nakładów na 

reklamę i marketing, czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na 

działalność oraz sytuację finansową Emitenta, poprzez spadek popytu na produkty Emitenta.  

 

11) ryzyko związane z rozwojem Spółki 

Realizowane przez Spółkę kolejne etapy rozwoju i związana z nimi ekspansja na nowych rynkach, wpływają 

w znaczący sposób na skalę i jakość prowadzonej działalności, kreując nowe jakościowo problemy dla Spółki 

i jej kierownictwa. Spółka rozwija się organicznie, tempo rozwoju jest dostosowane do możliwości 

właścicieli i zarządzających. 

 

12) ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Emitenta  

Emitent przyjął założenia rozwoju i strategię Spółki w oparciu o analizę dotychczasowej działalności i 

wyników finansowych Spółki, jej doświadczeń oraz aktualnych i przewidywanych tendencji na rynku 

poligraficznym w Polsce i w Europie.  

Emitent zakłada przede wszystkim rozwój parku maszynowego, powiększanie bazy odbiorców i ich 

dywersyfikację geograficzną oraz zwiększanie oferty usługowej. Przyszła sytuacja majątkowa i gospodarcza 

Spółki a także jej pozycja rynkowa uzależniona jest od prawidłowości wdrożenia i realizacji strategii rozwoju 
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oraz dostosowania się do zmiennych warunków w branży reklamowej. Działania Spółki, które okażą się 

nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego 

otoczenia, mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz wyniki 

Emitenta. 

W celu ograniczenia ryzyka niezrealizowania przyjętej strategii, Emitent dokonuje bieżącej analizy 

zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i czynników, które mogą mieć wpływ na realizację przyjętych celów 

strategicznych Emitenta. 

 

13) ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często zmieniające się 

przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają 

przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa 

podatkowego - praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W 

przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów 

podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji 

finansowej i perspektyw rozwoju. W skrajnym przypadku ryzyko zmiany przepisów prawa może 

doprowadzić do znacznego pogorszenia opłacalności prowadzonej działalności. Zmniejszenie tego ryzyka 

Emitent uzyskuje poprzez bieżące śledzenie zapowiadanych zmian przepisów i korzystanie z usług 

profesjonalnych doradców prawnych i podatkowych. 

 

14) ryzyko związane z uzależnieniem od kadry zarządzającej  

Działalność Emitenta w dużym stopniu uzależniona jest od wiedzy, umiejętności i doświadczenia kluczowych 

pracowników oraz kadry zarządzającej. W związku z tym, ewentualna utrata członków kadry zarządzającej 

lub innych pracowników, którzy dysponują odpowiednimi kompetencjami mogłaby negatywnie wpłynąć na 

skuteczność i efektywność działania przedsiębiorstwa oraz jakość świadczonych usług, co mogłyby 

doprowadzić do przynajmniej częściowej utraty portfela zamówień i pogorszenia wyników finansowych 

Emitenta. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent stosuje długofalową politykę zatrudnienia opartą o 

konkurencyjny system wynagradzania. Działania te mają na celu długofalowe powiązanie inwestycji w 

kapitał ludzki z rozwojem przedsiębiorstwa i zapobiec nadmiernej rotacji pracowników. 

 

15) Ryzyko związane ze strukturą Zarządu 

Członkami Zarządu Emitenta są jego założyciele. Powoduje to silny związek między sferą właścicielską i 

działalnością operacyjną Spółki. Naturalną konsekwencją takiego modelu biznesowego jest szeroka wiedza 
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członków Zarządu Spółki o realiach rynku poligraficznego i wszystkich aspektach działalności Emitenta. W 

razie zmiany struktury właścicielskiej (sprzedaż wszystkich akcji Spółki) może również nastąpić zmiana w 

składzie Zarządu. Nowi członkowie Zarządu mogą nie dysponować tak rozległą wiedzą na temat działalności 

Spółki, co wydłuży czas potrzebny do osiągnięcia podobnej efektywności pracy w porównaniu do obecnych 

członków Zarządu. Stanowi to jednak umiarkowane ryzyko dla funkcjonowania Emitenta, ponieważ 

założyciele Spółki są zainteresowani przede wszystkim jej rozwojem i długookresowym budowaniem jej 

wartości.  

 

16)  Ryzyko związane z ochroną środowiska  

Prowadzenie działalności przez Emitenta związane jest z koniecznością posiadania stosownych pozwoleń na 

korzystanie ze środowiska, w szczególności na wytwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz 

emisję pyłów i gazów. Ewentualna utrata pozwoleń przez Emitenta będzie wiązała się z ryzykiem 

wstrzymania produkcji. Co więcej, nadrzędność prawa unijnego nad krajowym, a także konieczność ciągłego 

dostosowywania norm polskich do europejskich może spowodować w przyszłości zmianę obowiązujących 

uwarunkowań środowiskowych. Konieczność dostosowania się przez Emitenta do nowych przepisów może 

spowodować obowiązek poniesienia przez Emitenta znacznych nakładów finansowych. Wzrost kosztów, 

które Emitent będzie obowiązany ponieść może doprowadzić do zwiększenia kosztów produkcji, co w 

konsekwencji może wpłynąć niekorzystnie na jego wyniki finansowe. 

 

17) Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w wynajmowanych lokalach użytkowych  

Emitent nie posiada własnych nieruchomości, w związku z czym prowadzi działalność w wynajmowanych 

powierzchniach użytkowych - biurowych i produkcyjnych, na podstawie umów najmu na czas nieokreślony, z 

możliwością rozwiązania umów zasadniczo z dwu- lub trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Istnieje 

zatem ryzyko wypowiedzenia lub natychmiastowego rozwiązania przez Wynajmującego umowy najmu. 

Wymusi to na Spółce przeniesienie siedziby oraz działalności przedsiębiorstwa w inne miejsce, co skutkować 

będzie spadkiem sprawności organizacyjnej i czasowym wstrzymaniem działalności, a zatem może mieć 

negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta. 

 

18) Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne i jakość dostarczanych produktów 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Emitent dokonuje sprzedaży produktów i usług oraz 

udziela na nie gwarancji jakości. Istnieje możliwość podnoszenia roszczeń przez klientów z tytułu rękojmi lub 

gwarancji w związku z odpowiedzialnością Emitenta za wady produktów lub ich nienależytej jakości. Treść i 
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zakres potencjalnych roszczeń regulują przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

19) Ryzyko utraty zaufania kontrahentów 

Spółka buduje zaufanie swoich odbiorców dokładając wszelkich starań, aby jej usługi były realizowane 

zgodnie z zawartymi umowami, terminowo, z należytą starannością i wysoką jakością oraz spełniały 

oczekiwania klienta. Istnieje ryzyko, że pomimo podejmowanych działań nastąpi utrata zaufania 

kontrahentów wobec Spółki, która przełoży się na zmniejszenie liczby podmiotów zainteresowanych 

współpracą z Emitentem i portfelem zamówień, co spowoduje spadek przychodów i pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta.  

Emitent prowadzi systematyczne starania mające na celu wzmocnienie swojego wizerunku, jako podmiotu 

charakteryzującego się rzetelnością, elastycznością w dostosowaniu się do potrzeb odbiorców oraz 

profesjonalizmem w wykonywanych usługach. 

 

20) Ryzyka związane z wypadkami przy pracy 

W działalności Emitenta są wykorzystywane różnego rodzaju maszyny i urządzenia techniczne. Emitent nie 

może wykluczyć, że na skutek błędu ludzkiego, przerwy w dostawie energii lub usterki urządzenia pracownik 

lub pracownicy Spółki mogą ulec wypadkowi przy pracy. Emitent dąży do minimalizacji tego ryzyka poprzez 

regularne szkolenia z zakresu BHP oraz obsługi poszczególnych maszyn.  

 

21)  Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład akcjonariatu Spółki wchodzą osoby pełniące 

funkcje w Zarządzie Spółki. Główni akcjonariusze a zarazem członkowie Zarządu - Panowie Krzysztof Fryc i 

Wiesław Niedzielski posiadają łącznie 3.305.000 akcji uprawniających ich łącznie do 96,6 % głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze Ci będą mieć zatem bezpośrednio znaczący wpływ na decyzje 

Walnego Zgromadzenia oraz realizację strategii rozwoju Emitenta. Znaczący udział w ogólnej liczbie głosów 

pozwala na faktyczną kontrolę decyzji podejmowanych w Spółce, co w konsekwencji może ograniczyć 

wpływ mniejszościowych akcjonariuszy na strukturę i zarządzanie Spółką. Inwestorzy powinni zatem wziąć 

pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na podejmowanie decyzji przez Walne Zgromadzenie. Należy 

jednak zauważyć, że wyżej wymieni akcjonariusze, jako założyciele Spółki, są zainteresowani przede 

wszystkim jej rozwojem i długookresowym budowaniem jej wartości. 
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Przyjęte przez Spółkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym 

Na dzień dzisiejszy Spółka korzysta z zabezpieczenia kursu euro w oparciu o instrumenty pochodne na 

poziomie 20-30 % przychodów oraz z „naturalnego hedgingu”, tj. rozlicza pewną część zobowiązań w 

walutach, w których prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych. W ramach planów na rok 2014 znajduje 

się dalsze rozszerzenie polityki zabezpieczania ryzyka walutowego o transakcje mające na celu 

zagwarantowanie korzystnego dla Spółki poziomu wymiany walut. 

 
Ocena uzyskiwanych efektów 

Spółka systematycznie podejmuje działania mające na celu dywersyfikację klientów oraz dywersyfikację 

rynków, na których prowadza działalność. Celem jest uniezależnienie się Spółki od koniunktury w 

określonych branżach lub poszczególnych krajach czy rejonach geograficznych.  

 

W 2013 roku Spółka osiągnęła rentowność brutto sprzedaży na poziomie 4,35 % oraz rentowność netto na 

poziomie 2,7 %. Niższe niż przed rokiem wskaźniki rentowności są spowodowane wyłącznie czynnikiem 

jednorazowym w postaci zbycia aktywów trwałych poniżej ich wartości księgowej. Biorąc pod uwagę 

konkurencyjność rynku oraz możliwe do osiągania ceny sprzedaży usług, Spółka ocenia osiągnięte wyniki 

jako satysfakcjonujące.  
 

Spółka systematycznie rozszerza grono swoich klientów o nowe podmioty i systematycznie zwiększa liczbę 

zleceń realizowanych na rzecz, zarówno nowych, jak i dotychczasowych klientów. Wzrosty te rokują bardzo 

pozytywnie na możliwość osiągania przychodów w roku 2014 i w latach kolejnych, co z kolei – dzięki 

oczekiwanemu wolniejszemu tempu przyrostu kosztów stałych w stosunku do tempa wzrostu przychodów – 

powinno się przełożyć na wzrost rentowności.  

 
Postępowania toczące się przed Sądami oraz postępowania egzekucyjne 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spółka Labo Print Sp. z o.o. była stroną 11 spraw sądowych, w 

których występowała w z roszczeniami o zapłatę, jak również 19 postępowań egzekucyjnych oraz 

postępowań upadłościowych dłużników będących efektem korzystnych dla siebie rozstrzygnięć przed sądami 

i zgłoszeń wierzytelności. Łączna kwota należności głównych Spółki będących przedmiotem postępowań 

sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych wyniosła w 2013 roku około 143.629, 51 zł. Wymienione 

postępowania sądowe nie miały istotnego wpływu na działalność Spółki. Spółka nie była w żadnym 

postępowaniu stroną pozwaną o zapłatę, jak również nie była prowadzona przeciw niej egzekucja. 
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Informacja o oddziałach 
 
Spółka nie posiada oddziałów. 

 
 

5) Zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym 
 

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 94 pracowników. Analogiczna wartość dla roku 

2012 wyniosła 67 pracowników.  

Wśród pracowników Spółki dominują osoby z wykształceniem wyższym inżynierskim i magisterskim, które 

stanowią 44%. Kolejną grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim 41%. Osoby z wykształceniem 

zawodowym stanowią 15%. 

Wszystkie osoby zatrudnione w Spółce posiadają odpowiednie przygotowanie praktyczne i merytoryczne do 

wykonywania swoich zadań.  

W roku objętym sprawozdaniem działania Spółki ukierunkowane były na powiększenie zespołu pracowników 

o osoby z doświadczeniem w poszczególnych nowo uruchamianych technologiach. W ocenie Zarządu 

działania te przyniosły spodziewane efekty.  

 

6) Obsługa księgowa 
 

Do końca okresu sprawozdawczego obsługa księgowa prowadzona była przez podmiot zewnętrzny - 

Kancelarię Rachunkowo-Prawną Vademecum S.C. z siedzibą w Gnieźnie. 

W związku z przekształceniem w spółkę akcyjną i wynikającymi z tego nowymi obowiązkami w dniu 2 

stycznia 2014 Spółka podpisała umowę o świadczenie usług rachunkowych oraz administracji płacowej z 

KDA Kancelarią Doradców i Audytów Spółką z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 
7) Obsługa prawna  

 
Konsultacje prawne dokonywane są na mocy stałej umowy współpracy z kancelarią CONSILIUM Kancelaria 

Radcy Prawnego Jacek Wielopolski z siedzibą w Poznaniu. 

Spółka współpracuje z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu, jako 

Autoryzowanym Doradcą w zakresie obrotu instrumentami finansowymi Spółki i obowiązkami 

informacyjnymi na rynku NewConnect.  

Zgodnie z oświadczeniem o stosowanych dobrych praktykach, Spółka podaje do wiadomości publicznej 

łączne wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy należne do końca 2013 roku, które wyniosło łącznie 5000zł 

netto. 
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8) Planowane działania 

 
Głównym założeniem działań zaplanowanych na rok 2014 jest dynamiczny rozwój sprzedaży w oparciu o 

posiadane w spółce zasoby. 

W zakresie działalności operacyjnej Spółka planuje:  

• rozszerzenie działalności w zakresie druku na materiałach tekstylnych w technologii druku 

bezpośredniego i sublimacji do szerokości 3,2 m (maksymalnie dostępna szerokość dla tego typu 

mediów na rynku)  - aktualnie Spółka dysponuje możliwością druku o szerokości do 1,6 m,  

• rozszerzenie zakresu technologii wykańczania wydruków o cięcie i frezowanie ploterem CNC oraz 

rozszerzenie zakresu obróbki materiałów z wykorzystaniem ploterów CNC,  

• rozwój działań sprzedażowych na aktualnie obsługiwanych rynkach,   

• przygotowanie i rozwój sprzedaży na nowych rynkach.  

 
9) Informacja o zdarzeniach po dacie bilansowej 

 
Po dacie bilansowej Spółka zakupiła kilka urządzeń do działu szwalni i wykańczalni oraz dwa środki 

transportu. Część zrealizowała ze środków własnych, a część z kredytu.  

Najważniejszą z umów, zawartą w maju 2014 r., była umowa ze spółką Durst Phototechnik Digital 

Technology GmbH na zakup urządzenia DURST P10-200 6c, służącego do druku wielkoformatowego z 

utrwalaniem w technologii UV.  

Kolejną umową zawartą w dniu 30 maja 2014 roku było zamówienie urządzenia Kongsberg C64, które 

zostało zamówione bezpośrednio po europejskiej premierze tego urządzenia na targach w Monachium 

odbywających się w dniach 20-23 maja 2014 roku. Urządzenie to ma umożliwić zwiększenie mocy 

produkcyjnych w dziale obróbki finalnej w zakresie frezowania cięcia i bigowania. 

 
Nowo zawarte umowy kredytowe po dacie bilansowej. 

 

Nazwa  Okres Kwota Liczba 
rat 

kwota raty 
w PLN 
(netto) 

Getin Noble Bank Spółka 
Akcyjna 

25 miesiące (06/2014 - 
05/2016) 115 062,72 zł 24 4 794,28 zł 

Getin Noble Bank Spółka 
Akcyjna 

24 miesiące (06/2014 - 
05/2016) 121 483,84 zł 24 5 060,12 zł 
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10) Wskaźniki finansowe i niefinansowe dotyczące Spółki 

 
Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Spółki w latach 2013 i 2012. 

Zostały one wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 

2013 i 2012.  

 
 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa Wartość 
pożądana  2012  2013 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 
  

16 487,50 
 

22 331,4 

Suma aktywów (tys. zł) 
   

8 842,90 
 

10 007,4 

Kapitał własny (tys. zł) 
   

3 084,40 
 

3 647,5 

Zysk/Strata netto za okres (tys. zł) 
  

672,9 
 

596,4 

       

Zyskowność sprzedaży 

zysk (strata) ze 
sprzedaży/ przychody ze 

sprzedaży max 
 

6,80% 
 

4,35% 

Rentowność sprzedaży 
brutto 

zysk (strata) brutto/ 
przychody netto ze 

sprzedaży max 
 

5,40% 
 

3,27% 

Rentowność sprzedaży 
netto 

zysk (strata) 
netto/przychody netto ze 

sprzedaży max 
 

4,10% 
 

2,70% 

Rentowność kapitału 
własnego 

zysk (strata) netto/kapitał 
własny bez wyniku 

finansowego bieżącego 
roku max 

 
27,70% 

 
19,55% 

Rentowność aktywów 
zysk (strata) netto/aktywa 

ogółem max 
 

7,60% 
 

5,96% 

Wskaźnik rotacji majątku 
przychody netto ze 

sprzedaży/aktywa ogółem max 
 

1,9 
 

2,2 
Wskaźnik obrotu 
rzeczowych aktywów 
trwałych 

przychody netto ze 
sprzedaży/ rzeczowe 

aktywa trwałe max 
 

4,8 
 

6,4 

Wskaźnik rotacji należności 
w dniach 

(średni stan należności z 
tytułu dostaw i 

usług/przychody ze 
sprzedaży)*360 min 

 
39 

 
34 

Wskaźnik rotacji zapasów 
w dniach 

(średni stan 
zapasów/koszty 

działalności 
operacyjnej)*360 min 

 
9 

 
6 

Wskaźnik rotacji 
zobowiązań w dniach 

(średni stan zobowiązań z 
tytułu dostaw i 

usług//(koszty działalności 
operacyjnej-koszty pracy-

amortyzacja))*360 min 
 

76 
 

56 

Współczynnik zadłużenia 
kapitał obcy/kapitały 

ogółem 0,3 - 0,5 
 

0,7 
 

0,6 
Pokrycie zadłużenia 
kapitałem własnym 

kapitał własny/kapitał 
obcy >1 

 
0,5 

 
0,5 

Stopień pokrycia aktywów 
trwałych kapitałem 
własnym 

kapitał własny/aktywa 
trwałe >1 

 
0,5 

 
0,6 

Trwałość struktury 
finansowania 

kapitał własny/pasywa 
ogółem max 

 
0,3 

 
0,4 
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Wskaźnik płynności 
szybkiej 

(inwestycje 
krótkoterminowe + 

należności 
krótkoterminowe)/ 

zobowiązania 
krótkoterminowe 0,8 - 1,2 

 
0,8 

 
0,8 

Wskaźnik płynności 
bieżącej 

(aktywa obrotowe - 
krótkoterminowe 

rozliczenia 
międzyokresowe)/ 

zobowiązania 
krótkoterminowe 1,5 - 2,0 

 
0,9 

 
0,9 

Pokrycie zobowiązań 
należnościami 

należności handlowe/ 

>1 
 

0,8 
 

0,8 zobowiązania handlowe 

Kapitał obrotowy netto 
(w tys. zł) 

aktywa obrotowe – 
zobowiązania 

krótkoterminowe - 
 

-109,2 
 

-654,8 

Udział kapitału pracującego 
w całości aktywów 

kapitał obrotowy/aktywa 
ogółem max 

 
-1,20% 

 
-3,60% 

…………………………………………………………………… 
   

 
Ze względu na nieco większą dynamikę wzrostu kosztów w porównaniu do dynamiki wzrostu przychodu w 

nieznacznym stopniu pogorszyły się wskaźniki rentowności. Jak wspomniano o tym wyżej w niniejszym 

raporcie, Spółka w wyniku sprzedaży aktywów trwałych wykazała stratę na sprzedaży co zaważyło na 

znacznie większym wzroście kosztów prowadzonej działalności w roku 2013 jak i na większości 

wskaźników. 

 

Wskaźniki zadłużenia poprawiły się w niewielkim stopniu, pomimo kontynuowania polityki inwestycyjnej i 

finansowania inwestycji w znacznej części kapitałem obcym. 

 
 
 
 
 
 
 ……………………………………. 
   Krzysztof Fryc 
   Prezes Zarządu 
 
 
 ……………………………………. 
           Wiesław Niedzielski 
            Wiceprezes Zarządu 
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4. Oświadczenia Zarządu Spółki 
 
 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU LABO PRINT S.A. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok 
obrotowy 2013 i dane porównywalne za rok 2012, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny, sytuację majątkową i finansową 
Emitenta i jego wynik finansowy, jak również, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy 
obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
Poznań, dnia 3 czerwca 2014 roku 
 
 
                      __________________           ______________________ 
                        Krzysztof Fryc       Wiesław Niedzielski 
                        Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU LABO PRINT S.A. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego  
tj. SWGK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 4został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 2013 rok, spełniali 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego. 
 
 
Poznań, dnia 3 czerwca 2014 roku 
 
 
                    __________________           ______________________ 
                        Krzysztof Fryc       Wiesław Niedzielski 
                        Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
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5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok. 
 
3. 
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6. Informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 
 

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI LABO PRINT S.A 
 

w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
 

PKT DOBRA PRAKTYKA 
OŚWIADCZENIE O 

ZAMIARZE 
STOSOWANIA TAK / NIE 

UZASADNIENIE SPÓŁKI 
ZAMIARU NIESTOSOWANIA 

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, 
jak i z użyciem nowoczesnych technologii 
oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i 
interaktywny dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i 
analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać transmitowanie 
obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać 
go na stronie internetowej. 

TAK, z wyłączeniem 
transmisji obrad 

walnego zgromadzenia 
przez Internet, 

rejestracji video 
przebiegu obrad oraz 
upublicznieniem takiej 

video rejestracji 

Emitent nie będzie przestrzegał tej 
praktyki ze względu fakt, że 
wszystkie istotne informacje 
dotyczące zwołania i przebiegu 
walnego zgromadzenia będą 
publikowane przez Emitenta w 
formie raportów bieżących oraz w 
materiałach umieszczone na jego 
stronie internetowej. Prowadzenie 
transmisji obrad nie jest konieczne 
dla zapewnienia akcjonariuszom 
nie biorącym udziału w walnym 
zgromadzeniu i innym 
zainteresowanym inwestorom 
niezbędnych informacji o walnym 
zgromadzeniu 

2 Spółka powinna zapewnić efektywny 
dostęp do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 

  

- 
3 Spółka 

prowadzi 
korporacyjną 
stronę 
internetową i 
zamieszcza 
na niej: 

3.1 podstawowe 
informacje o spółce i 
jej działalności (strona 
startowa), TAK 

  

  3.2 opis działalności 
emitenta ze 
wskazaniem rodzaju 
działalności, z której 
emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK 

  

  3.3 opis rynku, na którym 
działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji 
emitenta na tym rynku, TAK 
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  3.4 życiorysy zawodowe 
członków organów 
spółki, 

NIE 

Stosowanie zasady uzależnione jest 
od uzyskania przez Spółkę 
informacji dotyczących życiorysów 
od członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej. Spółka wystosowała 
stosowne prośby do członków 
organów o przesłanie aktualnych 
życiorysów. Spółka po otrzymaniu 
informacji zamierza przestrzegać 
tej zasady i na bieżąco uzupełniać 
tworzoną stronę internetową. 

    3.5 powzięte przez 
zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka 
rady nadzorczej, 
informacje o 
powiązaniach członka 
rady nadzorczej z 
akcjonariuszem 
dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie 
mniej niż 5% ogólnej 
liczby głosów 
nawalnym 
zgromadzeniu spółki, 

NIE 

Stosowanie zasady uzależnione jest 
od uzyskania przez Spółkę 
informacji od członków Rady 
Nadzorczej. Spółka wystosowała 
stosowne prośby do członków Rady 
o złożenie oświadczenia. Spółka 
zamierza przestrzegać tej zasady 
po uzyskaniu informacji i na 
bieżąco uzupełniać tworzoną stronę 
internetową. 

3.6 dokumenty 
korporacyjne spółki, TAK - 

3.7 zarys planów 
strategicznych spółki, TAK - 

3.8 opublikowane 
prognozy wyników 
finansowych na 
bieżący rok obrotowy, 
wraz z założeniami do 
tych prognoz oraz 
korektami do tych 
prognoz (w przypadku 
gdy emitent takie 
publikuje), 

NIE 

Spółka nie publikuje prognoz 
finansowych – rozważy stosowanie 
tej zasady w razie, gdyby zaczęła 
publikować prognozy. 

3.9 Strukturę akcjonariatu 
emitenta, ze 
wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się 
w wolnym obrocie, 

TAK   

3.10 dane oraz kontakt do 
osoby, która jest 
odpowiedzialna w 
spółce za relacje 
inwestorskie oraz 
kontakty z mediami 

TAK 

  

3.11 (skreślony) - - 
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3.12 opublikowane raporty 
bieżące i okresowe, 

TAK - 

3.13 kalendarz 
zaplanowanych dat 
publikacji finansowych 
raportów okresowych, 
dat walnych 
zgromadzeń, a także 
spotkań z inwestorami 
i analitykami oraz 
konferencji prasowych, 

TAK 

  

    3.14 informacje na temat 
zdarzeń 
korporacyjnych ,takich 
jak wypłata 
dywidendy, oraz 
innych zdarzeń 
skutkujących 
nabyciem lub 
ograniczeniem praw 
po stronie 
akcjonariusza, z 
uwzględnieniem 
terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych 
operacji. Informacje te 
powinny być 
zamieszczane w 
terminie 
umożliwiającym 
podjęcie przez 
inwestorów decyzji 
inwestycyjnych, 

TAK 

  

    3.15 (skreślony) - - 
3.16 pytania akcjonariuszy 

dotyczące spraw 
objętych porządkiem 
obrad, zadawane 
przed i w trakcie 
walnego 
zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na 
zadawane pytania 

TAK 

  

3.17 informację na temat 
powodów odwołania 
walnego 
zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku 
obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

TAK 
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3.18 informację o przerwie 
w obradach walnego 
zgromadzenia i 
powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK 

  

3.19 informacje na temat 
podmiotu, z którym 
spółka podpisała 
umowę o świadczenie 
usług Autoryzowanego 
Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, 
adresu strony 
internetowej, numerów 
telefonicznych oraz 
adresu poczty 
elektronicznej Doradcy 

TAK 

  

    3.20 Informację na temat 
podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji 
emitenta, 

TAK 

  

3.21 dokument 
informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu 
12 miesięcy, 

TAK 

  

3.22 (skreślony) - - 
Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być zamieszczane 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie internetowej. 
W przypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych 
na stronie internetowej, aktualizacja 
powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie 

TAK 

  

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK 
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5 Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK 

  

5  Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 
osobę odpowiedzialną za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

  

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi 
zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

  

8 Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

  

9 Emitent 
przekazuje 
w raporcie 
rocznym: 

9.1 informację na temat 
łącznej wysokości 
wynagrodzeń 
wszystkich członków 
zarządu i rady 
nadzorczej, 

TAK 

  

9.2 informację na temat 
wynagrodzenia 
Autoryzowanego 
Doradcy 
otrzymywanego od 
emitenta z tytułu 
świadczenia wobec 
emitenta usług w 
każdym zakresie. 

TAK 

  

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej 
odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK 
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11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady w przyszłości. 
Emitent przy współpracy z 
Autoryzowanym Doradcą będzie 
jednak organizował spotkania z 
inwestorami, analitykami i 
mediami tak często, jak będzie to 
możliwe i niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania 
Spółki. 

12 Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzować cenę emisyjną albo 
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać 
organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 
w terminie umożliwiającym podjęcie 
decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

  

13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których 
ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń 
korporacyjnych. 

TAK 

  

13a W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
w trybie określonym w art. 399 § 3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd 
emitenta niezwłocznie dokonuje 
czynności, do których jest zobowiązany w 
związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

TAK 
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14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a 
w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 
dni roboczych. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

  

15 Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, 
których ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. 

TAK 

  

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

NIE 

W opinii Emitenta wystarczające 
jest sporządzanie i publikowanie na 
stronach internetowych (stronie 
korporacyjnej spółki, NewConnect) 
raportów bieżących i okresowych, 
w których Emitent będzie 
informował o aktualnym stanie 
spółki zgodnie z Regulaminem 
ASO. Biorąc pod uwagę skalę i 
dynamikę działalności Emitenta, 
publikowanie informacji zgodnie z 
obowiązującymi Emitenta 
regulacjami zapewnia 
akcjonariuszom i inwestorom 
dostateczny zakres wiedzy o Spółce, 
pozwalający na podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych. 

•       informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz 
wyników finansowych emitenta, 

•       zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem,  

•       informacje na temat realizacji 
celów emisji, jeżeli taka realizacja, 
choćby w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem, 

•       kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności 
daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

 
 

81 



 
 

16a W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect”) emitent 
powinien niezwłocznie opublikować, w 
trybie właściwym dla przekazywania 
raportów bieżących na rynku 
NewConnect, informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 

NIE 

Spółka w przekazuje informacje w 
tym zakresie w raporcie bieżącym 
korygującym. 

17 (skreślony) - - 
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