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Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów oraz o podjętych działaniach w celu 
przeciwdziałania wystąpieniu niekorzystnych skutków sytuacji na Ukrainie na działalność spółek grupy 
kapitałowej M FOOD S.A. 

 

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z 

dnia 2 marca 2022 roku, niniejszym informuje, że w związku z otrzymaniem przez spółkę zależną od Emitenta tj. 

Corpo sp. z o.o. sp.k., od swoich kontrahentów – dostawców surowca (miodu) z Ukrainy, informacji na temat 

możliwości zrealizowania przez nich dostaw w roku 2022, Zarząd komplementariusza spółki zależnej Corpo sp. z 

o.o. sp.k podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w postaci zaliczek wpłaconych 

dostawcom z Ukrainy na poczet przyszłych dostaw, w łącznej kwocie 10 636 264,56 zł, stanowiącej 

równowartość 2 312 533,06 euro.  

Zarząd komplementariusza spółki zależnej uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż dostawy surowca 

z Ukrainy, które były planowane na rok 2022, nie odbędą się w założonych wielkościach oraz, że istnieje bardzo 

duże ryzyko, że wpłacone zaliczki nie zostaną zwrócone. 

Dokonanie odpisów będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021, 

pomniejszając wynik o odpisaną kwotę. 

Zarząd Emitenta informuje, że w roku 2022 spółki z grupy kapitałowej otrzymały około połowy 

zakontraktowanego na ten rok surowca z Ukrainy. Zarząd spółki zależnej Corpo sp. z o.o. sp. k. podjął już 

odpowiednie działania, aby brakujące ilości  surowca pozyskać z innych źródeł. W ocenie Zarządu nie występuje 

istotne ryzyko, że nie uda się pozyskać takiej samej ilości surowca, która nie zostanie dostarczona z Ukrainy, 

tym bardziej, że w roku 2022 dostawy surowca z Ukrainy nie miały stanowić istotnej części wszystkich dostaw. 

Zarząd nie jest jednak w stanie na chwilę obecną ocenić czy zmiana dostawców wpłynie w istotny sposób 

(pozytywny albo negatywny) na wyniki finansowe, gdyż istnieje zbyt wiele czynników, których w obecnej 

sytuacji gospodarczej nie da się przewidzieć, jak m.in. zmiany cen surowca, zmiany cen walut czy kosztów 

transportu, mających wpływ na ostateczne marże z dalszej odsprzedaży miodu.  

W przypadku pojawienia się istotnych zdarzeń czy czynników mogących wpłynąć na działalność lub sytuację 

Spółki, Spółka niezwłocznie powiadomi o nich w raporcie bieżącym. 
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