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Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 

4/2015 z dnia 11 marca 2015 roku, 28/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku, 1/2016 z dnia 7 stycznia 

2016 roku, 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku, 30/2016 z dnia 5 września 2016 roku oraz 32/2016 z 

dnia 14 grudnia 2016 roku dotyczących „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na 

lata 2015-2019”, informuje, iż z uwagi na:  

1/ zmianę przepisów, opublikowanych w czwartym kwartale 2016 r., dotyczących stawki podatku 

dochodowego od osób prawnych z 19% na 15% (oprócz Emitenta prawie wszystkie pozostałe spółki 

Grupy są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością), która spowodowała zmniejszenie wartości 

aktywów z tytułu podatku odroczonego o kwotę 240 tys. zł, a tym samym zmniejszenie zysku,   

2/ utworzenie rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), dotyczący ujęcia w kosztach 

podatkowych roku 2011 kosztów związanych z emisją akcji przy wprowadzaniu spółki na giełdę 

papierów wartościowych na kwotę 80 tys. zł,   

3/ odnotowany wzrost kosztów związanych z przyspieszeniem rozwoju sieci „Pijalnia Wódki Piwa” 

(powstała jedna placówka własna więcej aniżeli zapisano w prognozie) oraz budową w czwartym 

kwartale 2016 r., również nie ujętej w prognozach, kolejnej restauracji PanKejk, na łączną kwotę 200 

tys. zł więcej, niż ujęto w prognozach, 

Zarząd Emitenta dokonuje korekty szacowanych wyników finansowych na rok 2016. 

Szacunkowe wyniki finansowe na rok 2016 zakładały osiągnięcie przez Emitenta na koniec 2016 r.: 

- Przychodów na poziomie 58,4 mln zł, 

- Zysku netto w wysokości 4,2 mln zł, 

Nowe szacunki przewidują osiągnięcie w 2016 r.: 

- Przychodów na poziomie 58,4 mln zł., 

- Zysku netto w wysokości 3,7 mln zł., 

Należy zauważyć, że w przypadku nie zaistnienia trudnych do przewidzenia ww. jednorazowych 

zdarzeń, osiągnięty znormalizowany zysk netto Emitenta byłby na poziomie prezentowanym we 

wcześniejszej prognozie (4,2 mln zł.). Dodatkowo zwiększenie dynamiki rozwoju sieci, choć 

spowodowało zwiększenie kosztów (związanych z poszukiwaniem lokalizacji, budową i nadzorem 

inwestycji) powyżej wartości zakładanych w planach, będzie miało pozytywny wpływ na obroty i 

wyniki w 2017 roku i kolejnych latach. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta informuje, że podtrzymuje opublikowaną prognozę na 

kolejne lata, tj. 2017 – 2019. 
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