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Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że zgodnie z Indywidualnymi 

Standardami Raportowania przyjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 

2017 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników 

finansowych za I kwartał 2019 roku. 

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2019 roku 

kształtują się następująco: skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży będą na poziomie 16 152 tys. 

zł., skonsolidowany zysk netto Grupy będzie na poziomie 672 tys. zł., a skonsolidowany zysk netto 

jednostki dominującej będzie na poziomie 690 tys. zł. 

Dla porównania skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2018 

roku były następujące: skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były na poziomie 13 722 tys. zł., 

skonsolidowany zysk netto Grupy był na poziomie 413 tys. zł., a skonsolidowany zysk netto jednostki 

dominującej był na poziomie 521 tys. zł. 

Porównując dane finansowe roku 2019 do 2018: skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży będą 

wyższe o 17,8%., skonsolidowany zysk netto Grupy będzie wyższy o 62,6%, a skonsolidowany zysk 

netto jednostki dominującej będzie wyższy o 63,6% 

Spółka nie podaje informacji odnośnie wyników EBITDA z uwagi na to, że nie posiada jeszcze 

dokładnych wyliczeń jej wartości – trwają jeszcze przeliczenia, a dodatkowy nakład pracy jest związany 

z koniecznością zastosowania zmian standardu MSSF 16 (Leasing).  

 

Zarząd uważa, że wyższe niż w porównywalnym okresie przychody, a co za tym idzie lepsze wyniki 

finansowe Grupy są spowodowane głównie zwiększoną skłonnością klientów prowadzonych lokali 

gastronomicznych do częstszych wizyt i wyższych wydatków na konsumpcję, a także otwarciem 

nowych lokali gastronomicznych oraz przesunięciem Świąt Wielkanocnych na kwiecień. 

 

Ostateczne szczegółowe informacje dotyczące osiągniętych wyników za pierwszy kwartał 2019 roku 

zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w dniu 21 maja 2019 roku. 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:  

Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 


