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Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania jednostkowego 
raportu rocznego za rok 2020 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 w dniu dzisiejszym powziął 
wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach 
grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za rok 2020. Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i 
skonsolidowane wyniki finansowe:

I Wyniki jednostkowe Spółki:

Przychody Spółki ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,33 mld złotych i były wyższe o 434,9 
mln zł (+48,8%) w porównaniu do roku 2019. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 304,4 
mln zł i była wyższa o 138,2 mln zł (+83,0%).  W ujęciu procentowym marża ta wzrosła o 4,3 punkty procentowe:     
z 18,7% w 2019 do 23% w roku 2020.

W 2020 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 169,1 mln zł, czyli o 120,2 mln więcej niż w roku 2019. 
Jednocześnie EBITDA wyniosła 233,6 mln zł w porównaniu z 116,1 mln zł za rok 2019.

II Wyniki skonsolidowane Grupy:

Przychody Grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,32 mld złotych i były wyższe o 424 mln 
zł (+47,3%) w porównaniu do roku 2019. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 371,9 mln zł i 
była wyższa o 165,4 mln zł (+80,1%).  W ujęciu procentowym marża ta wzrosła o 5,1 punkty procentowe: z 23% w 
2019 do 28,2% w roku 2020.

W 2020 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, czyli o 127,4 mln więcej niż w roku 2019. 
Jednocześnie EBITDA wyniosła 291,8 mln zł w porównaniu z 163,9 mln zł za rok 2019. 

Czynnikami, które w roku 2020 wpłynęły istotnie na działalność Spółki i Grupy były:
- zbudowany portfel zamówień na rok 2020 gwarantujący efektywne wykorzystanie zasobów;
- struktura sprzedaży pojazdów, w której przewagę miały przychody w segmencie lokomotyw;
- seryjność produkcji rozumiana jako ilość pojazdów tego samego typu głównie w segmencie lokomotyw, co 
pozwoliło zoptymalizować koszty produkcji i uwolnić efekt skali.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż 
ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane 
w jednostkowym raporcie rocznym za rok 2020 oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2020, które - 
zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych - zostaną opublikowane w dniu 28 kwietnia 2021 
roku.
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