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Kapitałowej Emitenta za rok 2022 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. 

 
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że po dokonaniu w dniu 20 marca 
2023 roku agregacji i weryfikacji skonsolidowanych danych finansowych Grupy za rok 2022 roku 
przewiduje, że skonsolidowane przychody netto będą na poziomie 81 838 tys. zł w porównaniu do 
47 194 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku, skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 
będzie na poziomie 9 781 tys. zł w porównaniu do 8 595 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku, 
natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy będzie na poziomie 7 252 tys. zł w porównaniu do 7 329 
tys. zł za rok 2021. 
Powyższe szacunkowe wyniki są nieporównywalne z wynikami roku 2021 z uwagi na brak przychodów 
ze sprzedaży w lokalach gastronomicznych przez ponad 4 miesiące roku 2021 (na skutek pandemii 
COVID-19 była wówczas realizowana sprzedaż tylko „na wynos”) oraz szereg innych czynników takich 
jak m.in. umorzenia subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 i 2.0 czy też wzrosty 
kosztów prowadzenia działalności wynikające z bardzo wysokiej inflacji lub zmian legislacyjnych 
(wszystkie czynniki opisane w raportach bieżących nr 8/2022 oraz 10/2022 oraz w raportach 
okresowych zawierających śródroczne skrócone dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane 
publikowane w 2022 roku). 
 
Na skonsolidowane wyniki 2022 roku miały wpływ zdarzenia jednorazowe, z których najważniejsze to: 
mające pozytywny wpływ na wynik netto umorzenie subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej 
PFR 2.0 w kwocie 3 279 tys. zł. oraz rozwiązanie rezerwy na Program Motywacyjny dla Zarządu Grupy 
w kwocie 1 108 tys. zł. a także mające negatywny wpływ na wynik netto zastosowanie MSSF 16 dla 
umów najmu w kwocie 585 tys. zł.  
 
Dodatkowo Emitent informuje, że w czwartym kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody netto 
będą na poziomie 21 145 tys. zł w porównaniu do 16 312 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego 
roku, tj. wzrosły o 29,3%, skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej będzie na poziomie 1 391 
tys. zł w porównaniu do 771 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. wzrósł o 80,5%, 
natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy będzie na poziomie 1 187 tys. zł w porównaniu do 626 tys. 
zł w analogicznym okresie roku 2021, tj. wzrósł o 89,6%. 
 
Emitent zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem badania przez 
biegłego rewidenta, co powoduje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunków i mogą ulec 
zmianie. 
 
Precyzyjne i szczegółowe dane finansowe za rok 2022 rok wraz opisem zostaną zaprezentowane w 
Rocznym Sprawozdaniu Finansowym zamieszczonym w raporcie okresowym, który Emitent opublikuje 
w dniu 20 kwietnia 2023 roku. 
 
Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 
Andrzej Domżał – Wiceprezes Zarządu 
Dariusz Kowalik – Członek Zarządu 


