
Raport bieżący nr 20 

Data: 15 listopada 2019 r. 

Temat: Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku.   

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

  

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości 

wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku.  

Szacowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 r., podobnie jak miało to miejsce po 1H 2019 r.,  

uległy istotnej poprawie w porównaniu do osiągniętych przez Grupę za 3 kwartały 2018 roku.  

 

Wyszczególnienie 
1H 2018 przed 

zastosowaniem 
MSSF 16 

1H 2018 po 
zastosowaniu 

MSSF 16 

1H 2019 
zgodnie z 
MSSF 16 

Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 49 392 072,17 49 392 072,17 56 754 653,09 7 362 580,92 

EBITDA 5 092 068,10 10 103 744,43 11 262 041,39 1 158 296,96 

Zysk netto 3 105 205,27 2 712 772,97 3 062 485,35 349 712,37 

 

Przychody za 3 kwartały 2019 roku wyniosły 56 754 tys. zł. i w porównaniu z 3 kwartałami 2018 

wzrosły o 7 363 tys. zł., tj. o 14% 

W celu uzyskania porównywalnych wyników EBITDA i zysk netto Grupy za 3 kwartały 2018 roku  

zostały przeliczone zgodnie z zapisami standardu MSSF 16 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 

roku. EBITDA za 3 kwartały 2019 r. wyniosła 11 262 tys. zł. i była wyższa o 1 159 tys. zł.(tj. o 11 %) w 

porównaniu z EBITDA za 3 kwartały 2018 r. Zysk netto Grupy za 3 kwartały 2019 roku wyniósł 3 062 

tys. zł. i był wyższy o 350 tys. zł.(tj. o 13 %) w porównaniu do zysku netto Grupy za 3 kwartały 2018 r. 

Wzrost EBITDA i zysku netto Grupy według danych porównywalnych jest wynikiem przede wszystkim 

wzrostu przychodów gastronomicznych w Grupie.  

 

Szacunki dokonane zostały wg. najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i mogą ulec 

zmianie. Ostateczne szczegółowe informacje dotyczące osiągniętych wyników za 3 kwartały 2019 

roku zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja jest 

przewidziana w dniu 21 listopada 2019 roku. 

 

Zarząd Spółki uznał, że informacja o skonsolidowanych wstępnych danych finansowych, z uwagi że 

ich poziom uległ znaczącej poprawie w stosunku do analogicznych danych roku poprzedniego, jest 

informacją poufną. 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:  

Dariusz Kowalik –Członek Zarządu 

Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu 

 


