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Podstawa prawna: 

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. ["Emitent”, „Spółka”, „XTPL”] przekazuje do publicznej 
wiadomości informację na temat wstępnych szacunkowych 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych 
przez Spółkę w czwartym kwartale oraz w całym 2021 roku. 

1.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 
produktów i usług Spółki w IV kwartale 2021 roku wyniosła 1.857 tys. PLN. 
W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 20 tys. PLN. 
Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji 
związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych. 

2.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 
produktów i usług Spółki w całym 2021 roku wyniosła 2.070 tys. PLN, wobec 
64 tys. PLN zanotowanych w roku poprzednim. Podana wartość nie 
obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją 
przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych. 

Wartość pozyskanych przez Spółkę środków z realizacji dotacji w 2021 roku 
wyniosła 4.420 tys. PLN, wobec 2.230 tys. PLN w roku 2020. Zarząd Emitenta 
zwraca uwagę, że zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantów, część 
ww. środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników Spółki za 2021 
rok, zaś pozostała część w bilansie, w pozycji przychodów przyszłych 
okresów. 

Wzrost przychodów komercyjnych oraz wyższa kwota środków z realizacji 
dotacji miały znaczący wpływ na poziom środków pieniężnych. Szacunkowa 
wartość stanu środków pieniężnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wynosiła 4.400 tys. PLN, w porównaniu do 4.817 tys. PLN na dzień  
30 września 2021 roku. Oznacza to zmniejszenie stanu środków pieniężnych  
o ok. 417 tys. PLN. Dla porównania w analogicznym okresie 2020 r. 
zmniejszenie poziomu środków pieniężnych wyniosło 2.354 tys PLN.  
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Wzrost zaprezentowanych przez Emitenta szacunkowych przychodów ze 
sprzedaży produktów i usług wynika z postępów w komercjalizacji rozwiązań 
technologicznych Spółki. Efektem tego była realizacja trzech (z czterech 
zawartych w roku 2021) umów sprzedaży urządzenia Delta Printing System 
do końca roku 2021 oraz rosnących wolumenów i wartości sprzedaży 
nanotuszów przewodzących. W minionym roku Spółka zbudowała bazę 
klientów dla nanotuszów, którzy ponawiają zamówienia, stanowiąc 
jednocześnie referencję dla potencjalnych i nowych odbiorców. W 2021 
roku Emitent zrealizował łącznie 19 zamówień na nanotusze. 

Emitent uznał przedstawione powyżej wstępne skonsolidowane przychody 
ze sprzedaży produktów i usług osiągnięte w IV kwartale i w całym 2021 roku 
za informację poufną ze względu na znaczącą zmianę w ich poziomie 
względem przychodów wygenerowanych w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. 

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione powyżej dane mają charakter 
szacunkowy i wstępny, co oznacza, że ostatecznie mogą się różnić od 
zaprezentowanych w raporcie okresowym. 
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