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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 1 marca 2021 roku procesu 
agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego 
raportu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do 
publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok obrotowy 2020 lub według stan na 31 
grudnia 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku lub według stanu na 31 
grudnia 2019 roku):

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
• przychody netto ze sprzedaży: 1 392,2 mln zł (1 604,4 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 99,9 mln zł (75,4 mln zł),
• zysk/strata netto: 48,6 mln zł (29,1 mln zł),
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 404,9 mln zł (200,9 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
• przychody netto ze sprzedaży: 1 318,1 mln zł (1 567,0 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 93,3 mln zł (70,5 mln zł),
• zysk/strata netto: 47,0 mln zł (27,7 mln zł),
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 403,1 mln zł (182,1 mln zł).

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za 2020 rok najistotniejszy 
wpływ miały zakończenie i rozliczenie większości kontraktów (pozyskanych w okresie 2016-2017 roku) w czwartym 
kwartale ubiegłego roku powyżej pierwotnie planowanej rentowności oraz rosnący udział kontraktów 
charakteryzujących się wyższą średnią marżą w sprzedaży ogółem, co pozwoliło na wypracowanie wysokich, 
dodatnich przepływów pieniężnych i w konsekwencji rekordowego poziomu gotówki. W okresie sprawozdawczym 
Grupa utrzymała ciągłość operacyjną i wysoką jakość realizacji robót budowlanych na wszystkich prowadzonych 
projektach. Ponadto, dotychczas podjęte działania prewencyjne i edukacyjne przez Grupę oraz przestrzeganie 
zasad reżimu sanitarnego są skuteczne, a Grupa nie odnotowała istotnego, bezpośredniego wpływu pandemii 
koronawirusa na działalności Grupy.

Emitent ponadto informuje, że badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie 
zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raporcie rocznym 
za 2020 rok, który zostanie opublikowany w dniu 12 marca 2021 roku.
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