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Tytuł: Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2020 

Treść raportu: 

 

Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 

2021 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta („Grupa”) 

za rok 2020 r.  

 

Po wstępnej analizie otrzymanych danych zidentyfikowano istotny wzrost w stosunku do 2019  roku. W 

związku z powyższym Zarząd Emitenta zdecydował o niezwłocznym ujawnieniu wybranych 

szacunkowych danych finansowych Grupy osiągniętych w ww. okresach, które przedstawiają się 

następująco: 

 

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów wynosiły łącznie 10.393.448,10 zł w 2020 r. 

(wzrost o 539,19% r/r), 

- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 3.464.849,25 zł w 2020 r. (wzrost o 

559,23% r/r), 

- skonsolidowany zysk brutto wyniósł 3.433.354,82 zł w 2020 r. (wzrost o 553,16% r/r), 

- wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 8.103.987,98 zł (wzrost o 685,80% r/r), 

- poziom sumy bilansowej na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 11.489.630,65 zł (wzrost o 235,79% r/r). 

 

Emitent zaznacza przy tym, że w 2019 roku obrotowym nie tworzył Grupy Kapitałowej, dlatego dane za 

ten okres są wynikami jednostkowymi Spółki. 

 

Zarząd Spółki pragnie odnotować, że niniejszy raport bieżący zawiera wstępne dane finansowe, które 

mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac audytorskich. Ostateczna informacja o wynikach 

finansowych osiągniętych w roku 2020 r. przez Grupę zostanie zaprezentowana we właściwej formie w 

raporcie okresowym za rok 2020, którego publikacja została zaplanowana na 18 marca 2021 roku.  

 

W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały 

istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący 

w powyższym zakresie. 

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z 

możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta 

notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Podstawa prawna 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Osoby reprezentujące Emitenta  

• Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu 

 

 

 


