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art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Tytuł: informacja o wstępnych wynikach finansowych za rok 2016
Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że po kompleksowej analizie i
weryfikacji wstępnych, szacunkowych, niebadanych wybranych danych finansowych Spółki
za rok 2016 (dalej Dane Wstępne), których wartości odbiegały od analogicznych danych
historycznych za rok 2015, podjął decyzję o ich publikacji jako informacji poufnych.
Poniżej przedstawiono Dane Wstępne za 2016 rok oraz – w celach porównawczych – dane za
rok 2015, zbadane przez biegłego rewidenta.

dane w tys. zł

przychody ze sprzedaży netto
wynik na działalności operacyjnej
wynik brutto
wynik netto

Dane Wstępne

48 970
2 369
1 738
1 466

Dane
za rok 2015
zbadane
przez biegłego
rewidenta
35 997
2 940
2 370
1 898

Dynamika

36,0%
-19,4%
-26,7%
-22,8%

Zarząd Spółki uznał Dane Wstępne za informację poufną, ponieważ w przeciwieństwie do
wysokiej dodatniej dynamiki przychodów ze sprzedaży odnotowanej w roku 2016 w stosunku
do roku 2015, tj. +36,0%, wyniki Spółki na poziomie działalności operacyjnej, brutto i netto
uległy obniżeniu, odpowiednio o -19,4%, -26,7% i -22,8%.
Obniżenie wyników finansowych Spółki w roku 2016 w stosunku do wyników za rok 2015 było
spowodowane w dominującej mierze realizacją dwóch projektów inwestycyjnych
dotyczących dwóch nowych rodzajów działalności, tj. produkcji opakowań i standów
z tektury oraz cyfrowego druku etykiet, o czym Emitent informował we wcześniejszych
raportach okresowych. Na podstawie otrzymanych Danych Wstępnych, Zarząd Spółki
informuje, że wynik na działalności operacyjnej Spółki za rok 2016 był obciążony wynikami na
działalności operacyjnej ww. dwóch nowych segmentów:
i.

produkcji opakowań i standów z tektury kwotą -982 tys. zł,

ii.

cyfrowego druku etykiet w kwotą -707 tys. zł,

tj. łącznie 1.689 tys. zł.
Dla porównania, w roku 2015 Spółka nie ponosiła kosztów segmentu cyfrowego druku etykiet,
zaś wpływ segmentu produkcji opakowań i standów z tektury, który wówczas znajdował się w
fazie rozruchu, na wynik z działalności operacyjnej Spółki wyniósł około -290 tys. zł.

Przyczyną bezwzględnie wyższej ujemnej dynamiki wyniku brutto (-26,7%) w stosunku do
dynamiki wyniku na działalności operacyjnej (-19,4%), był ujemny wynik operacji finansowych
zrealizowanych przez Spółkę, który w roku 2016 wyniósł -631 tys. zł, przy czym koszty finansowe
wyniosły 1.432 tys. zł, a przychody finansowe 801 tys. zł. Na poziom kosztów finansowych,
prócz kosztów finansowania dłużnego, znaczący wpływ miała ujemna bankowa wycena
instrumentów finansowych (opcje walutowe i kontrakty zabezpieczające stopę procentową
zaciągniętych kredytów IRS i CIRS) oraz zrealizowane ujemne różnice kursowe.
Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi
Spółki wstępnych danych finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
osiągniętych przez Spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na
dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności,
które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków,
z wyjątkiem zmiany stanu salda rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów.
Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
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