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WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe
(w tysiącach złotych)
za okres sześciu miesięcy
zakończonych
Wybrane skonsolidowane dane
finansowe
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Zysk netto

30.06.2014

(w tysiącach EUR)
za okres sześciu miesięcy
zakończonych

30.06.2013

30.06.2014

30.06.2013

435 976
20 171
34 032

472 858
-216
73 426

104 340
4 827
8 145

112 211
-51
17 424

25 832

56 757

6 182

13 469

25 832

56 757

6 182

13 469

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą – (w zł/ EUR)
- zwykły
- rozwodniony
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Razem przepływy pieniężne

0,50
0,50

1,10
1,10

0,12
0,12

0,26
0,26

17 810

16 582

3 091

3 935

-142 526

62 636

-34 110

14 864

(w tysiącach złotych)
Wybrane skonsolidowane dane
finansowe
Aktywa razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitały własne
Liczba akcji – w szt.
Średnioważona liczba akcji – w szt.
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł
/ EUR)

30.06.2014

(w tysiącach EUR)

31.12.2013

30.06.2014

31.12.2013

886 840
154 617
640 955
51 832 136
51 645 042

870 669
124 551
652 218
51 832 136
51 832 136

213 137
37 160
154 042
51 832 136
51 645 042

209 941
30 033
157 267
51 832 136
51 832 136

12,37

12,58

2,97

3,03

Poszczególne pozycje wybranych danych finansowych przeliczone zostały na EUR przy zastosowaniu
następujących kursów:
Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
PLN/EURO

01.01.2014-

01.01.2013-

30.06.2014

30.06.2013

4,1784

4,2140

30.06.2014

31.12.2013

4,1609

4,1472

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
Kurs obowiązujący na dzień
PLN/EURO
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT

nota

(w tysiącach złotych)

01.01.2014 01.04.2014 01.01.2013 01.04.2013
–
–
–
–
30.06.2013 30.06.2013
30.06.2014 30.06.2014
przekształcone przekształcone
*
*

Działalność kontynuowana
Przychody netto ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Wynik na zrealizowanych instrumentach
pochodnych
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na niezrealizowanych instrumentach
pochodnych
Strata z wyceny jednostek stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą
praw własności
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik na działalności finansowej
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
ZYSK NETTO OGÓŁEM
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Do udziałów niekontrolujących
Zysk netto na jedną akcję przypisany
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
(podstawowy i rozwodniony) w zł

4.1

4.3
4.3

4.4
4.4

4.5
4.6

* Dane niepodlegające przeglądowi biegłego rewidenta
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435 976
393 653

216 109
195 877

472 858
440 937

219 107
207 376

163

187

2 727

2 480

7 884
10 824
1 455
3 432

3 554
5 170
528
5 465

8 718
16 724
3 388
14 503

4 689
7 217
1 318
12 988

-1 469

-701

1 693

2 026

-161

-91

20 171
16 045
2 184
13 861
34 032
8 200
25 832
25 832

5 966
15 808
1 520
14 288
20 254
4 254
16 000
16 000

-216
78 337
4 695
73 642
73 426
16 669
56 757
56 757

-7 339
77 296
1 825
75 471
68 132
13 898
54 234
54 234

26 148
-316

15 057
943

58 024
-1 267

54 924
-690

0,51

0,29

1,12

1,06
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(w tysiącach złotych)

nota

Zysk netto

01.01.2014 01.04.2014 01.01.2013 01.04.2013
–
–
–
–
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2014 30.06.2014
przekształcone przekształcone
*
*
25 832

16 000

56 757

54 234

-6 649

-6 649

-65 472

-60 648

-8 209

-8 209

-80 829

-74 857

-1 560

-1 560

-15 357

-14 209

-6 649

-6 649

-65 472

-60 648

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM

19 183

9 351

-8 715

-6 414

Przypisane:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Do udziałów niekontrolujących

19 499
-316

8 408
943

-7 448
-1 267

-5 724
-690

0,37

0,16

-0,14

-0,11

Pozycje, które w przyszłości zostaną
przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat:
przeszacowanie aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Podatek dochodowy od pozycji podlegających
reklasyfikacji
Inne całkowite dochody netto

Całkowity dochód na jedną akcję przypisany
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
(podstawowy i rozwodniony) w zł
* Dane niepodlegające przeglądowi biegłego rewidenta
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

nota

30.06.2014

(w tysiącach złotych)

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych wycenianych
metodą praw własności
Pozostałe inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności handlowe oraz pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem

118 699
117 384

5.1

6.1
6.2
6.3

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Akcje własne
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał z aktualizacji wyceny

8.1
8.2

Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem

31.12.2013
przekształcone

35 188

126 734
119 300
1 005
36 122

16 999

17 404

181 969
40 492
11 834
522 565

44 307
673
345 545

96 911
668
226 960
39 695
41
364 275
886 840

131 489
3 061
207 879
182 692
3
525 124
870 669

51 832
-7 052
14 047
-2 268
297 377
53 481
176 281
583 698
57 257
640 955

51 832
14 047
4 381
246 325
66 371
211 419
594 375
57 843
652 218

88 616

91 248

2 652
91 268

2 652
93 900

47 450

10 603

15
95 315
3 398
8 439
154 617
245 885
886 840

43
101 873
1 726
10 306
124 551
218 451
870 669

Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego

7.1

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem

7.1
7.2
7.3
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tysiącach złotych)

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2014 opublikowany

Kapitał
zakład
owy

Akcje
własne

51 832

Kapitał z
Kapitał z aktualizacji wyceny
emisji akcji
Pozostałe
przeszacowani
powyżej
Kapitał
przeszacowa
kapitały
e aktywów
ich
zapasowy
nie zbiorów
rezerwowe
przeznaczonyc
wartości
GN
h do sprzedaży
nominalnej
14 047

246 325

4 381

66 371

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2013
Zmiany w zasadach rachunkowości /
korekta błędu
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2013
Całkowite dochody ogółem, w tym:
- zysk netto
- inne całkowite dochody netto
Wypłata dywidendy
Podział wyniku finansowego
Pozostałe zmiany
Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2013

51 832

14 047

246 325

4 381

-2 614

-2 614

211 419

594 375

57 843

652 218

25 832
25 832

19 183
25 832
-6 649
-7 052

-316
-316

18 867
25 516
-6 649
-7 052

-23 102

-160
53 481

-23 102
-48 472
1 084
10 703
-1 183
176 281

294
583 698

-270
57 257

24
640 955

67 756

120 224

541 178

57 388

598 566

42 812

42 812

163 036
58 024
58 024

583 990
-7 448
58 024
-65 472
-25 916

57 388
-1 267
-1 267

641 378
-8 715
56 757
-65 472
-25 916

-22
550 604

488
56 609

466
607 213

66 371

-6 649
-7 052

51 832
51 832

51 832

-7 052

14 047

-6 649

14 047

221 847

65 472

221 847

65 472
-65 472

4 381

67 756

-65 472
-25 916
47 456
51 832

14 047

654 832
-2 614

-12 730

48 472
-1 084
-10 703
1 637
297 377

14 047

57 843

Kapitał
własny
ogółem

596 989

-6 649

12 730

Udziały
niekontrolujące

214 033

Zmiany w zasadach rachunkowości / korekta
błędu – nota 2.6

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2014 przekształcony
Całkowite dochody ogółem, w tym:
- zysk netto
- inne całkowite dochody netto
Nabycie/sprzedaż akcji własnych
Przekazanie kapitału rezerwowego na
kapitał zapasowy
Podział wyniku finansowego, w tym:
- wypłata dywidendy
- przeznaczenie na kapitał zapasowy
- pokrycie straty z lat ubiegłych
Korekta błędu lat poprzednich
Pozostałe zmiany
Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2014

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny
przypadający
akcjonariuszom
Jednostki
Dominującej

-23 102

42 812

-47 456
-22
67 734

243 387
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

01.01.2014 30.06.2014

01.01.2013 30.06.2013

(w tysiącach złotych)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk (strata) za okres
Korekty
Amortyzacja
Zyski / (straty) z działalności inwestycyjnej
Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych
Odsetki
Podatek dochodowy
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych
Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej
Odsetki zapłacone
Podatek zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Pozostałe wpływy
Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
Wydatki na zakup nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki na zakup aktywów finansowych
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływ netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Zaciągniecie kredytów i pożyczek
Nabycie akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Środki pieniężne netto z działalności finansowej

25 832
-3 899
12 385
-14 513
660
2 309
8 200
-22 550
34 067
-24 214

56 757
-20 835
16 446
-84 958
-4
3 700
16 669
55 599
28 685
-56 930

-195

-42

-48
21 933
-2 040
-2 083
17 810

35 922
-3 717
-15 623
16 582

5 633

145

14 597

139 346
9 719
490

-2 853

-6 062

-11 111
-193 685
-187 419

-15 529
-6 569
121 540

36 870
-7 052

398
18 608

-2 636
-99
27 083

-25 916
-68 258
-318
-75 486

Przepływy pieniężne netto, razem

-142 526

62 636

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

-142 526
182 221
39 695

62 636
54 038
116 674
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INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Informacje ogólne o Jednostce Dominującej
Mennica Polska S.A. (dalej „Mennica Polska”, „Spółka”, „Jednostka Dominująca”) została utworzona 10 lutego
1994 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski.
Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów menniczych (monety i wyroby grawerskomedalierskie) oraz świadczenie nowoczesnych usług teleinformatycznych (bilety komunikacji miejskiej oraz
przedpłaty parkingowe kodowane na karcie miejskiej, jak również sprzedaż doładowań do telefonów
komórkowych). Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

1.2 Skład i opis Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. (dalej „Grupa MPSA”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest wiodącym
producentem i dystrybutorem produktów menniczych oraz grawersko-medalierskich w kraju, jak również
wyróżniającym się graczem w tym segmencie na rynkach światowych. Dodatkowo w strukturach Grupy
znajduje się przetwórstwo metali szlachetnych, będące wartościowym ogniwem komplementarnym dla
segmentu podstawowego, jak również unikatowym dostawcą produktów dla zakładów przemysłowych
o różnorodnym profilu. Ponadto już od roku 2001 Grupa MPSA realizując strategię równoważenia produktów
tradycyjnych z nowoczesnymi aktywnie rozwija swoją działalność w segmencie płatności elektronicznych
osiągając pozycję lidera we wdrażaniu i obsłudze systemów kart miejskich w Polsce. Perspektywicznym
segmentem z punktu widzenia kreowania wartości dodanej Grupy MPSA jest działalność developerska,
realizowana głównie w ramach spółek celowych.
Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej jest Mennica Polska S.A. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą
następujące podmioty:
Jednostka
Mennica-Metale Szlachetne
S.A.
Mennica Polska od 1766 Sp. z
o.o.

Siedziba
Radzymin
Warszawa

Skarbiec Mennicy Polskiej
S.A.

Warszawa

Mennica Invest
Sp. z o.o.

Warszawa

Mennica Ochrona Sp. z o.o.

Warszawa

Mennica Fundusz
Inwestycyjny Zamkniętych
Aktywów Niepublicznych

Warszawa

Mennica Polska Spółka
Akcyjna S.K.A.

Warszawa

Mennica Polska Spółka
Akcyjna Tower S.K.A.

Warszawa

Zakres działalności
Przetwórstwo metali szlachetnych.
Działalność handlowa i marketingowa
w zakresie produktów menniczych.
Sprzedaż monet i produktów numizmatycznych
poprzez kierowanie ofert do klienta
indywidualnego (Direct Marketing).
Usługi dostarczania wody dla mieszkańców osiedla
„Rajska Jabłoń” w Jabłonnie.
Usługi ochrony obszarów oraz mienia; usługi
przewozów i konwojowania wartości pieniężnych i
innych, usługi ochrony osób.
Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów
funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
Głównym aktywem są akcje Mennica Polska
Spółka Akcyjna S.K.A.
Usługi dzierżawy wybranych nieruchomości.
Docelowo realizacja mieszkaniowo-usługowych
inwestycji budowlanych.
Realizacja projektów budowlanych. Działania
realizowane są poprzez spółkę Mennica Towers
GGH MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
S.K.A., w której Mennica Polska Spółka Akcyjna
Tower S.K.A. posiada 50% udziałów.
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100%

100%

100%

100%

100%

100%
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100%

100%

100%
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100%

50%
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Wszystkie powyższe podmioty objęte są konsolidacją metodą pełną.
Dodatkowo od 31 grudnia 2013 roku Mennica Polska S.A. posiada pośrednio 50% akcji w Mennica TOWERS
GGH MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A., która to spółka jest uznana za jednostkę
współkontrolowaną z uwagi na fakt, że istotne decyzje dotyczące jej działalności muszą być podejmowane za
zgodą obydwu akcjonariuszy. Spółka jest konsolidowana metodą praw własności. Celem działania spółki jest
realizacja projektu budowlanego związanego ze wznoszeniem budynku przy ul. Pereca 21 w Warszawie.
Poniższy schemat przedstawia strukturę segmentów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. na dzień
sporządzenia niniejszego raportu:

Produkty mennicze

Przetwórstwo metali
szlachetnych

Płatności elektroniczne

Usługi i Działalność
Developerska

Spółki

Segment IV

Mennica Polska S.A.;
Mennica Polska od 1766, Sp.
z o.o.; Skarbiec Mennicy
Polskiej S.A.

Mennica Metale Szlachetne
S.A.

Mennica Polska S.A.

Mennica Polska S.A.;
Mennica Ochrona Sp. z. o.o.;
Mennica Invest Sp. z o.o.;
Mennica Polska Spółka
Akcyjna SKA; Fundusze
Inwestycji Polskich TFI S.A.;
Mennica TOWERS GGH MT
Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością SKA

Produkty

Segment III

produkcja oraz działalność
handlowa i marketingowa
związana z monetami
obiegowymi i
kolekcjonerskimi, żetonami,
sztabkami, medalami,
odznaczeniami, znaczkami,
pieczęciami, datownikami
oraz innymi towarami
menniczymi

siatki katalityczne
i wychwytujące, farby,
wyposażenie pieców
szklarskich, wyroby
ciągnione i walcowane z
metali szlachetnych, sprzęt
laboratoryjny

obsługa systemów kart
miejskich, sprzedaż biletów
komunikacji miejskiej oraz
kolejowych, pre-paidów,
przychody z opłat
parkingowych, usług
serwisowych oraz sprzedaży
urządzeń technicznych

najem powierzchni
biurowych i magazynowych,
realizacja projektów
developerskich, usługi
ochrony, remontowe,
informatyczne oraz pozostałe
usługi nie zaliczające się do
pozostałych segmentów

Odbiorcy

Segment II

Narodowy Bank Polski oraz
zagraniczni emitenci,
krajowi i zagraniczni
dystrybutorzy produktów
menniczych, kolekcjonerzy,
inwestorzy, korporacje
zainteresowane programami
żetonowymi

zakłady przemysłowe
o różnorodnym profilu
(chemiczny, metalurgiczny,
elektroniczny, ceramiczny,
szklarski)

jednostki samorządowe
obsługujące komunikację
miejską, spółki kolejowe,
klienci indywidualni

klienci instytucjonalni oraz
osoby fizyczne

Rynki

Segment I

krajowy i zagraniczny

krajowy i zagraniczny

krajowy

krajowy
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1.3 Zmiany w Grupie Kapitałowej w 2014 roku, jednostki współkontrolowane i stowarzyszone
Na dzień 31 grudnia 2013 roku jako jednostki zależne, poza jednostkami wykazanymi w nocie 1.2,
prezentowane były również poniższe podmioty:
Jednostka

Siedziba

Zakres działalności

Udział Spółki w
kapitale na dzień:
31.12.2013

MERITUM Fundusz
Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów
Niepublicznych

Fundusze Inwestycji
Polskich TFI S.A.

Warszawa

Warszawa

Lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze
niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych. W okresie objętym sprawozdaniem
finansowym działalność prowadzona była w ograniczonym
zakresie.
Tworzenie funduszy inwestycyjnych
i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa,
reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie
zbiorczym portfelem papierów wartościowych;
zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na
zlecenie; doradztwo
w zakresie obrotu papierami wartościowymi;
pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez
inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów
uczestnictwa funduszy zagranicznych; pełnienie funkcji
przedstawiciela funduszy zagranicznych.

49%

49,30%

Na podstawie analizy zapisów statutów spółek Zarząd Mennicy Polskiej S.A. uznał, że brak jest jednoznacznych
wskazań na sprawowanie kontroli nad tymi spółkami, ponieważ Grupa Kapitałowa MPSA nie posiada ponad
50% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz, na chwilę obecną, nie istnieją żadne umowy i porozumienia
z pozostałymi akcjonariuszami tych spółek zapewniające efektywną kontrolę. W związku z powyższym,
począwszy od drugiego kwartału 2014 roku spółki te wyceniane są w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą
praw własności. Z uwagi na nieistotność łącznych danych finansowych tych spółek nie dokonywano
reklasyfikacji danych za poprzednie okresy.
Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. w dniu 12 lutego 2014 roku
podjęło Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego FIP TFI S.A. poprzez emisję akcji serii C w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału
zostało dokonane poprzez emisję 2.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100 złotych każda.
Mennica Polska S.A. objęła 990 sztuk akcji w podwyższonym kapitale Spółki Fundusze Inwestycji Polskich
TFI S.A. zwiększając swój udział w kapitale Spółki z 49,30% do 49,33%.
Mennica Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych
W dniu 26 maja 2014 roku Mennica Polska S.A. objęła 225 Certyfikatów Inwestycyjnych serii F po cenie
emisyjnej 1.333,33 zł za łączną cenę 299.999,25 zł.

1.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 17 czerwca 2014 roku Zarząd w Mennicy Polskiej S.A.
sprawowali:
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-

Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
Katarzyna Iwuć – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych;
Leszek Kula – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny.

Począwszy od 18 czerwca 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego raportu do publikacji Zarząd w Mennicy
Polskiej S.A. sprawowali:
- Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
- Katarzyna Iwuć – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych;
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia do dnia 17 czerwca 2014 roku Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej
S.A. tworzyli:
- Zbigniew Jakubas – Przewodniczący;
- Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego;
- Paweł Brukszo – Członek;
- Marek Felbur – Członek;
- Mirosław Panek – Członek.
W dniu 17 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. postanowiło, że Rada
Nadzorcza liczyć będzie sześciu członków. Powyższy skład osobowy został rozszerzony o Pana Jana Woźniaka.

1.5 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. oświadcza, że:
-

-

-

-

-

wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość
finansowa” oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) i rzetelnie i jasno przedstawia, we
wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Mennicy
Polskiej S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku, wyniki jej działalności
oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 roku i 30 czerwca
2013 roku, a śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć Grupy oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy zachowaniu zasady kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania nie stwierdza się
istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontunuowania działalności przez Grupę;
wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości
obowiązującymi Grupę i w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny odzwierciedlają sytuację
majątkową, finansową i wynik Grupy;
czas trwania jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony, za
wyjątkiem funduszu Mennica FIZAN – czas trwania określony został w statucie na 30 czerwca
2015 roku;
niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
w oparciu o zasadę kosztu historycznego z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej
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-

-

-

-

pochodnych instrumentów finansowych oraz zbiorów Gabinetu Numizmatycznego, aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów pochodnych;
niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało
zgodnie z zasadą memoriału, za wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych;
porównawcze dane zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia
sprawozdania finansowego; zmiany danych porównawczych zostały zaprezentowane
w nocie 2.5.
dane finansowe wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy będące podstawą
przygotowania śródrocznego skróconego sprawozdania skonsolidowanego zostały
przygotowane przy zastosowaniu jednolitych polityk rachunkowości;
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami
prawa; podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do
wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami zawodowymi;
niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone
do publikacji przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

1.6 Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty
jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane
z większą dokładnością.
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PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
W uzupełnieniu do oświadczenia o zgodności zawartego w nocie 1.5, niniejsza nota opisuje podstawowe zasady
rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

2.1 Przychody
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują
należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po
pomniejszeniu o rabaty i podatek VAT, z wyjątkiem przychodów opisanych poniżej.
Wprowadzona została zmiana dotycząca metody prezentacji przychodów ze sprzedaży biletów w systemie
Karty Miejskiej. Dotychczas przychody prezentowane były zgodnie z zapisami umów zawartych
z poszczególnymi miastami, co oznaczało ujęcie przychodów w kwocie brutto, gdy umowa przewidywała
rozliczanie w kwocie brutto i w kwocie netto (to znaczy w wysokości wyłącznie marży), gdy umowa
przewidywała rozliczenie w kwocie netto. Podejście to było akceptowane przez wszystkich poprzednich
audytorów Spółki (Deloitte, Misters Audytor, System Rewident). Obecny audytor nakazał ujmowanie
przychodów realizowanych w automatach w kwocie netto oraz dopuścił ujmowanie przychodów realizowanych
za pośrednictwem terminali - w kwocie brutto, z uwagi na ryzyko kredytowe, jakie wiąże się ze sprzedażą przez
terminal do dystrybutora.
Ostatecznie, przychody ze sprzedaży karty miejskiej ujmowane są następująco, niezależnie od sposobu
rozliczania się z poszczególnymi miastami:
- sprzedaż poprzez punkty sprzedaży detalicznej – zważywszy na narażenie Spółki na istotne
ryzyka występujące w tych transakcjach, w tym znaczące ryzyko kredytowe - prezentowana jest
w kwocie brutto, tzn. w szyku rozwartym;
- sprzedaż w automatach biletowych – prezentowana jest wyłącznie marża realizowana przez
Spółkę.
W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano korekty danych za okres porównawczy. Zmiana nie wywiera
wpływu na wysokość realizowanego wyniku finansowego, jednakże wpływa na wartość przychodów
wykazanych w sprawozdaniu finansowym i tym samym na wskaźniki finansowe podwyższając wartość
wskaźników rentowności.

2.2 Szacunki
W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonane przez Zarząd
istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości oraz główne źródła niepewności były
zgodne z opisanymi w nocie 2.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

2.3 Zasady rachunkowości
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z zasadami opisanymi w nocie 2 do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2013.

2.4 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji
W okresie od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe lub zmienione standardy MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12,
MSR 27, MSR 28, MSR 32, MSR 36, MSR 38, MSR 39. Zmiany te nie wywarły istotnego wpływu na niniejsze
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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2.5 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie
Zatwierdzając niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała standardów,
zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale nie
weszły jeszcze w życie. Grupa nie przewiduje istotnego wpływu powyższych standardów na śródroczne
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

2.6 Zmiany zasad rachunkowości i korekty błędu poprzedniego okresu
Sporządzając niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów
poprzednich Grupa nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości.
Jako dane porównywalne zaprezentowano dane z opublikowanych sprawozdań finansowych, za wyjątkiem
następujących zmian:
L.p.

Zatwierdzone
sprawozdanie
finansowe

Pozycja

Korekta

Dane po
przekształceniu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku
1

Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży

-80 829

-80 829

Podatek dochodowy od pozycji podlegających reklasyfikacji

-15 357

-15 357

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku
2

3

Przychody netto ze sprzedaży

515 761

-42 903

472 858

Koszt własny sprzedaży
Wynik na zrealizowanych instrumentach pochodnych
Wynik na niezrealizowanych instrumentach pochodnych
Przychody finansowe
Koszty finansowe

483 840

-42 903
2 727
1 693
-4 733
-313

440 937
2 727
1 693
78 337
4 695

-2 614
-2 614

131 489
211 419

83 070
5 008

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – na dzień 31 grudnia 2013 roku
Zapasy
134 103
Zyski zatrzymane
214 033
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku
Utworzenie / odwrócenie odpisów aktualizujących
3 391
Zmiana stanu należności
53 607
5
Środki pieniężne na początek okresu
40 754
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych
220
Środki pieniężne na koniec okresu
105 009
4

-3 391
1 992
13 284
-220
11 665

55 599
54 038
116 674

Zmiana nr 1: Korekta prezentacji wyceny akcji Zakłady Azotowe Puławy SA. Korekta wpłynęła na prezentację
innych całkowitych dochodów a nie dotyczyła wyniku finansowego;
Zmiana nr 2: Korekta prezentacji przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w automatach
opisana w nocie 2.1;
Zmiana nr 3: Korekta prezentacji wyniku na instrumentach pochodnych - wcześniej w przychodach / kosztach
finansowych, aktualnie w odrębnych pozycjach rachunku zysków i strat;
Zmiana nr 4: Korekta błędu lat poprzednich – rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych zapasów sprzedanych
w roku 2013;
Zmiana nr 5: Korekta wynika ze zmiany prezentacji środków pieniężnych - wcześniej środki pieniężne
zgromadzone w automatach biletowych Mennicy Polskiej S.A. prezentowane były jako należności, obecnie –
środki pieniężne oraz z prezentacji zmiany stanu należności w kwocie netto – wcześniej rozłącznie odpisy na
należności i zmiana stanu należności.

16

Mennica Polska S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy
zakończonych 30 czerwca 2014 roku

2.7 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
Walutą funkcjonalną spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest polski złoty. Transakcje wyrażone
w walutach obcych są przeliczane na walutę funkcjonalną według kursu wymiany obowiązującego na dzień
transakcji. Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej są na dzień zakończenia okresu
sprawozdawczego przeszacowywane przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez NBP na koniec okresu
sprawozdawczego, a wszelkie zyski lub straty powstałe w wyniku przeszacowania są ujmowane w rachunku
zysków i strat w pozycji przychodów lub kosztów finansowych - w przypadku operacji finansowych.

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Dążąc do prezentacji wyników działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w sposób jak najbardziej
przejrzysty i czytelny Zarząd Jednostki Dominującej podjął w III kwartale 2013 r. decyzję o zmianie sposobu
prezentacji wyników finansowych Grupy według poszczególnych segmentów jej działalności. Przychody i koszty
Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zajmujących się dystrybucją i sprzedażą produktów menniczych
i numizmatów zakwalifikowane zostały w całości do segmentu I – „Produkty mennicze”. Wcześniej
prezentowane były one w dwóch segmentach: „Produkty mennicze” oraz „Handel towarami menniczymi”.
Ponadto od I kwartału 2014 r. przychody i koszty segmentu IV „Usługi” i segmentu V „Działalność
developerska” zostały zagregowane w jeden segment IV „Usługi i działalność developerska”. Nowe segmenty
odpowiadają obecnej specyfice działalności poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej, jak również
w sposób bezpośredni prezentują wyniki na poszczególnych rodzajach działalności prowadzonych przez
poszczególne spółki Grupy Kapitałowej. W celu zachowania porównywalności zmianie uległy również dane za
I półrocze 2013 r. Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. działa obecnie w obszarze następujących segmentów
działalności:
Segment I – Produkty mennicze obejmujący:
- produkcję i sprzedaż wszystkich wyrobów menniczych m.in. produkcję monet obiegowych
i kolekcjonerskich (wraz ze sprzedażą srebra i złota w krążkach), żetonów oraz innych wyrobów
menniczych i wyrobów grawersko-medalierskich (medale, odznaczenia, znaczki, pieczęcie,
datowniki, znaczki probiercze);
- działalność handlową i marketingową związaną w szczególności z promocją
i dystrybucją monet kolekcjonerskich, numizmatów, sztabek inwestycyjnych oraz innych
towarów menniczych;
Segment II – Przetwórstwo metali szlachetnych obejmujący kupno i sprzedaż metali szlachetnych, ich rafinację
i odzysk metali szlachetnych ze złomów oraz m.in. następujące produkty: siatki katalityczne
i wychwytujące, farby, wyposażenie pieców szklarskich, wyroby ciągnione i walcowane z metali
szlachetnych, sprzęt laboratoryjny;
Segment III – Płatności elektroniczne obejmujący w szczególności obsługę systemów kart miejskich, sprzedaż
oraz pośrednictwo w sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, pre-paidów, opłat parkingowych,
usług serwisowych oraz urządzeń technicznych do obsługi płatności elektronicznych;
Segment IV – Usługi i działalność developerska obejmujący m.in. wynajem powierzchni biurowych, usługi
ochrony mienia i transportów pieniężnych, usługi remontowe, informatyczne, jak również
świadczoną na rzecz klientów wewnętrznych obsługę w szczególności w zakresie finansowoksięgowym, kadrowym i zaopatrzeniowym, a także realizację projektów developerskich.
Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak zasady rachunkowości
opisane w rozdziale podstawowe zasady rachunkowości. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez
poszczególne segmenty bez alokacji kosztów odpisów aktualizujących i innych pozostałych kosztów, jak
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i pozostałych przychodów operacyjnych, udziału w zyskach jednostek współkontrolowanych i stowarzyszonych,
przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego. Aktywa Grupy Kapitałowej są zaalokowane do
poszczególnych segmentów z wyłączeniem pozostałych aktywów nieprzypisanych segmentom: inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności, pozostałe
inwestycje długoterminowe, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz pozostałe aktywa, które
nie mogą być jednoznacznie przypisane do segmentów.
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3.1 Wyniki finansowe dla segmentów działalności
Rachunek wyników dla segmentów za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku
Lp.

Pozycje sprawozdania

6.

Przychody segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)
Przychody segmentu
(sprzedaż innym
segmentom)
Przychody segmentu
ogółem
Koszty segmentu (sprzedaż
klientom zewnętrznym)
Koszty segmentu (sprzedaż
innym segmentom)
Koszty segmentu ogółem

7.

Wynik segmentu

8.

Amortyzacja

1.

2.
3.
4.
5.

9.

EBITDA
Przychody nieprzypisane
10.
segmentom
Koszty nieprzypisane
11.
segmentom
12. Podatek dochodowy

I

SEGMENT (w tysiącach złotych)
II
III

160 305

68 403

64 789

869

225 094

69 272

139 533

201 749

IV

Korekty

5 519

Razem
435 976

5 318

-70 976

201 749

10 837

-70 976

68 092

199 051

5 522

61 915

811

4 027

4 192

-70 945

201 448

68 903

203 078

9 714

-70 945

412 198

23 646

369

-1 329

1 123

-31

23 778

3 441

1 092

5 941

1 911

27 087

1 461

4 612

3 034

435 976
412 198

12 385
-31

36 163
17 501
7 247
8 200

13. Wynik finansowy netto

25 832

Rachunek wyników dla segmentów za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku
Lp.

Pozycje sprawozdania

6.

Przychody segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)
Przychody segmentu
(sprzedaż innym
segmentom)
Przychody segmentu
ogółem
Koszty segmentu (sprzedaż
klientom zewnętrznym)
Koszty segmentu (sprzedaż
innym segmentom)
Koszty segmentu ogółem

7.

Wynik segmentu

8.

Amortyzacja

1.

2.
3.
4.
5.

9.

EBITDA
Przychody nieprzypisane
10.
segmentom
Koszty nieprzypisane
11.
segmentom
12. Podatek dochodowy

I

SEGMENT (w tysiącach złotych)
II
III

157 618

101 160

50 330

10 766

207 948

111 926

147 925

203 367

IV

Korekty

10 713

Razem
472 858

2 430

-63 526

203 367

13 143

-63 526

98 215

205 042

12 470

44 867

11 386

3 969

2 762

-62 984

192 792

109 601

209 011

15 232

-62 984

463 652

15 155

2 325

-5 644

-2 089

-541

9 206

3 315

1 136

6 808

5 187

18 470

3 462

1 164

3 097

472 858
463 652

16 446
-541

25 652
83 732
19 510
16 669

13. Wynik finansowy netto

56 757
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Różnice prezentacyjne rachunku wyników segmentów za pierwsze półrocze 2013 roku w stosunku do
opublikowanego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ten okres wynikają z korekty
prezentacji wyniku na instrumentach pochodnych opisanej w pkt. 2.5 (zmiana nr 2) a także ze zmian w podziale
Grupy Kapitałowej na poszczególne segmenty opisanych powyżej we wprowadzeniu do rozdziału „Segmenty
działalności”.
Na wyniki segmentu I i III znaczący wpływ mają opłaty licencyjne podlegające wyłączeniu w ramach korekt
konsolidacyjnych.
Bilans segmentów na dzień 30 czerwca 2014 roku
Lp.
1.
2.

3.

Pozycje sprawozdania
Aktywa segmentu
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego –
nieprzypisane segmentom
Pozostałe aktywa nieprzypisane
segmentom

I

SEGMENT (w tysiącach złotych)
II
III

141 883

232 383

69 452

Korekty

IV
163 141

Razem
606 859
40 492
239 489

4.

Aktywa ogółem

886 840

5.

Pasywa segmentu

6.

Wynik segmentu / zysk netto

8.

Pozostałe pasywa nieprzypisane
segmentom

277 958

9.

Pasywa ogółem

886 840

118 237

232 014

70 781

162 018

23 646

369

-1 329

1 123

583 050
2 023

25 832

Bilans segmentów na dzień 31 grudnia 2013 roku
Lp.
1.
2.

3.

Pozycje sprawozdania
Aktywa segmentu
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego –
nieprzypisane segmentom
Pozostałe aktywa nieprzypisane
segmentom

I

SEGMENT (w tysiącach złotych)
II
III

206 514

238 614

84 823

Korekty

IV
139 525

Razem
669 476
44 307
156 886

4.

Aktywa ogółem

870 669

5.

Pasywa segmentu

6.

Wynik segmentu / zysk netto

8.

Pozostałe pasywa nieprzypisane
segmentom

120 664

9.

Pasywa ogółem

870 669

183 630

234 990

92 555

141 472

22 884

3 624

-7 732

-1 947

652 647
80 529

97 358

3.2 Podział segmentów według rynków geograficznych
Wartość sprzedaży za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku
Lp.

Pozycje sprawozdania

1.

Sprzedaż krajowa

2.

Sprzedaż eksportowa
Ogółem sprzedaż

I
121 029

SEGMENT (w tysiącach złotych)
II
III
64 849
201 749

39 277

3 554

160 306

68 403

20

201 749

Razem

IV
5 278

392 905

240

43 071

5 518

435 976
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Wartość sprzedaży za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku
Lp.

Pozycje sprawozdania

1.

Sprzedaż krajowa

2.

Sprzedaż eksportowa
Ogółem sprzedaż

I
126 088

SEGMENT (w tysiącach złotych)
II
III
71 787
203 367

31 530

29 373

157 618

101 160

21

203 367

IV
10 554

Razem
411 796

159

61 062

10 713

472 858
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PRZYCHODY, KOSZTY Z WYŁĄCZENIEM AMORTYZACJI ORAZ PODATEK DOCHODOWY
4.1 Przychody
Kraj

Przychody
(w tysiącach złotych)

Wartość

Eksport
%

wartość

Razem
od
Razem
01.01.2014 do od 01.01.2013 do
%
30.06.2014
30.06.2013
48%
138 773
135 950

118 080

30%

20 693

21 407

5%

416

1%

21 823

22 957

Towary i materiały

253 418

65%

21 962

51%

275 380

313 951

Razem

392 905

100%

43 071

100%

435 976

472 858

Produkty
Usługi

4.2 Koszty według rodzaju
od 01.01.2014 do
30.06.2014

Koszty według rodzaju (w tysiącach złotych)
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty
Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów
Zmiana stanu produktów
Suma kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego
zarządu

od 01.01.2013
do 30.06.2013

12 385

16 486

110 413

119 207

18 936

19 597

3 039

3 540

21 080

27 780

5 962

7 078

237 155

292 278

3 391

-19 587

412 361

466 379

4.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
od 01.01.2014 do
30.06.2014

Pozostałe przychody operacyjne (w tysiącach złotych)
Odwrócenie niewykorzystanych rezerw

383

Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

od 01.01.2013
do 30.06.2013
1 155
348

Otrzymane odszkodowania

395

Różnice z rafinacji

75
549

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

36

Pozostałe
Razem

22

677

1 225

1 455

3 388
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od 01.01.2014
do 30.06.2014
32

Pozostałe koszty operacyjne (w tysiącach złotych)
Odpis aktualizujący wartość należności

od 01.01.2013
do 30.06.2013
3 947

Różnice inwentaryzacyjne
Likwidacja materiałów niepełnowartościowych

176
349

730

Przecena metali szlachetnych i innych zapasów

1 753

8 272

53

94

Przekazane darowizny
Strata ze zbycia/trwała utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
Koszty sądowe

660
34

103

Korekty VAT

169

179

Pozostałe

206

1 178

3 432

14 503

Razem

4.4 Przychody i koszty finansowe
od 01.01.2014
do 30.06.2014

Przychody i koszty finansowe (w tysiącach złotych)
Odsetki
Dywidendy
Różnice kursowe netto dodatnie

od 01.01.2013
do 30.06.2013

1 281

1 052

14 597

188

151

1 386

Zysk na sprzedaży aktywów finansowych

75 699

Pozostałe
Przychody finansowe, razem
Odsetki

16

12

16 045

78 337

2 120

4 092

Prowizje od kredytów i gwarancji

48

97

Pozostałe

16

506

Koszty finansowe, razem
Przychody / Koszty finansowe netto

2 184

4 695

13 861

73 642

W pozycji dywidendy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wykazana została dywidenda od akcji
spółki Netia SA w kwocie 14 597 tys. zł.

4.5 Podatek dochodowy
od 01.01.2014
do 30.06.2014

Podatek dochodowy (w tysiącach złotych)

od 01.01.2013
do 30.06.2013

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat
Podatek bieżący

2 833

14 646

60

12 799

Podatek dochodowy bieżący od otrzymanej dywidendy

2 773

1 847

Podatek odroczony

5 367

2 023

Powstanie / odwrócenie różnic przejściowych

5 367

2 023

Podatek dochodowy bieżący

8 200

16 669

od 01.01.2014
do 30.06.2014

od 01.01.2013
do 30.06.2013

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

-1 560

-15 357

Podatek dochodowy odniesiony na kapitał własny

-1 560

-15 357

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
Podatek dochodowy (w tysiącach złotych)
Podatek odniesiony na kapitał własny
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4.6 Zysk na akcję
W Grupie nie występuje rozwodnienie a zatem zysk podstawowy i rozwodniony są sobie równe. Kalkulacja
podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto przypadający na
akcjonariuszy dominujących podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji występującą w trakcie okresu
sprawozdawczego. Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniżej :
od 01.01.2014
do 30.06.2014

Zysk na akcję (w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej)
A. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w zł

od 01.01.2013
do 30.06.2013

26 148 161,74

58 024 232,17

Ilość akcji na początek okresu, w tym:

51 832 136

51 832 136

Ilość akcji zwykłych

51 832 136

51 832 136

51 337 426

51 832 136

51 645 042

51 832 136

0,51

1,12

Ilość akcji zwykłych na koniec okresu

(1)

B. Średnia ważona liczba akcji
A:B Zysk na akcję z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej w zł
(1)

Ilość akcji własnych na koniec okresu uległa zmniejszeniu o 494.710 sztuk akcji, które Mennica Polska S.A.
skupiła w celu umorzenia. Szczegółowy opis znajduje się w nocie 8.2.
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AKTYWA TRWAŁE
5.1 Pozostałe inwestycje długoterminowe
Pozostałe inwestycje długoterminowe (w tysiącach złotych)
2014 rok
Wartość na
1 stycznia

Jednostka

Wycena/
Odsetki

Akcje Netia

Odpis
aktualizujący

-8 209

MERITUM Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych (1)
1

Wartość
netto na 30
czerwca

Nabycie/
Sprzedaż
188 586

5

Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. ( )

1 488

Razem

1 493

180 377
5

-8 209

99

1 587

188 685

181 969

2013 rok
Jednostka

Wartość na
1 stycznia

Wycena/
Odsetki

Odpis
aktualizujący

Nabycie/
Sprzedaż

Akcje ZA Puławy

142 169

-142 169

Razem

142 169

-142 169

(1)

Wartość
netto na 31
grudnia

Jednostki podlegały pełnej konsolidacji w sprawozdaniu finansowym za okresy porównawcze. W niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniu zostały one zdekonsolidowane. Opis znajduje się w nocie 1.3.
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AKTYWA OBROTOWE
6.1 Zapasy
Zapasy (w tysiącach złotych)

30.06.2014

31.12.2013

Wartość netto zapasów
Materiały

29 215

34 948

Produkty w toku

10 225

24 739

Wyroby gotowe

2 555

17 875

Towary

54 916

53 927

Zapasy razem

96 911

131 489

Odpis aktualizujący zapasów

18 030

20 056

114 941

151 545

393 653

870 738

3 880

24 439

397 533

895 177

Zapasy brutto
Koszty i przychody zapasów ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Koszt własny sprzedaży
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (utworzenie i rozwiązanie odpisów
oraz likwidacja zapasów nieprzydatnych)
Razem koszt zapasów ujęty w rachunku zysków i strat

6.2 Należności handlowe i pozostałe
Należności handlowe i pozostałe, pozostałe aktywa (w tysiącach złotych)
Należności handlowe
Należności z tytułu VAT

30.06.2014
52 196

34 139

172 097

169 005

2 668

4 735

226 960

207 879

Inne
Razem należności handlowe i pozostałe netto

Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych i pożyczek

31.12.2013

30.06.2014

31.12.2013

10 599

10 252

4 986

6 579

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości

418

663

Wykorzystanie odpisów na należności

535

5 569

14 632

10 599

Stan na początek okresu sprawozdawczego
Odpisy z tytułu utraty wartości należności

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
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6.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Nadwyżki środków pieniężnych Grupy inwestowane są w krótkoterminowe płynne instrumenty finansowe np.
depozyty bankowe. Okresy inwestycji zależą od bieżącego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne. Lokaty
krótkoterminowe zakładane są na okresy od jednego dnia do 3 miesięcy. Instrumenty te przynoszą
oprocentowanie, którego wysokość zależy od bieżących stóp rynku pieniężnego oraz długości inwestycji.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (w tysiącach złotych)

30.06.2014

31.12.2013

23 423

81 282

Lokaty krótkoterminowe

7 493

89 395

Środki pieniężne w kasie

304

311

7 679

10 512

796

1 192

39 695

182 692

Rachunki bankowe (rachunki bieżące)

Środki pieniężne w automatach
Środki pieniężne w drodze
Razem
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ZOBOWIAZANIA KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE

7.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz
leasingu finansowego (w tysiącach złotych)

Zobowiązania długoterminowe
30.06.2014

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytuły leasingu finansowego
Razem

31.12.2013

Zobowiązania krótkoterminowe
30.06.2014

31.12.2013

88 338

90 918

47 222

10 372

278

330

228

231

88 616

91 248

47 450

10 603

W poniższej tabeli przedstawiono kredyty bankowe według kredytodawców
30.06.2014
Kredytodawca

Kredytobiorca

Termin spłaty

Waluta w
tys.

31.12.2013

W tys. zł

Waluta w
tys.

W tys. zł

Przyznane linie kredytowe i kredyty bankowe
mBank SA (1)
2

Deutsche Bank SA ( )

MPSA, MP1766

31.05.2015

40 000

40 000

MPSA, MP1766, SMP

16.08.2014

26 000

26 000

66 000

66 000

Przyznane linie kredytowe i kredyty bankowe razem
Wykorzystane linie kredytowe i kredyty bankowe
mBank SA
Deutsche Bank SA
3

Millennium Bank ( )
3

BNP Paribas ( )
3

PKO BP ( )
3

Credit Agricole ( )
3

DZ Bank AG ( )

MPSA, MP1766, SMP

31.05.2015

20 611

0

MPSA, MP1766, SMP

16.08.2014

21 155

4 896

MMSZ

31.07.2015

-

12 623

-

12 973

MMSZ

31.07.2015

-

12 206

-

12 540

MMSZ

31.07.2015

-

20 461

-

21 027

MMSZ

31.07.2015

-

9 542

-

9 807

MMSZ

31.07.2015

-

38 962

-

40 047

Wykorzystane linie kredytowe i kredyty bankowe razem

135 560

101 290

W tym krótkoterminowe

47 222

10 372

W tym długoterminowe

88 338

90 918

Skróty użyte w kolumnie Kredytobiorca oznaczają:
MPSA – Mennica Polska S.A.
MP1766 – Mennica Polska os 1766 Sp. z o.o.
MMSZ – Mennica – Metale Szlachetne S.A.
SMP – Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.
(1)

(2)

umowa na wspólny limit kredytowy w rachunku bieżącym podpisana z mBankiem SA przez Mennicę Polską
S.A. i Mennicą Polska od 1766 Sp. z o.o.; umowa została przedłużona aneksem nr 4 z dnia 27 czerwca 2014
roku do dnia 31 maja 2015 roku; na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużona była tylko Mennica Polska SA zadłużenie to wyniosło 20 611 tys. zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku żadna ze spółek nie
wykorzystywała limitu w rachunku;
umowa na wspólny limit kredytowy w rachunku bieżącym podpisana z Deutsche Bankiem S.A. pierwotnie
przez Mennicę Polską S.A. i Mennicą Polska od 1766 Sp. z o.o.; w dniu 3 czerwca 2013 roku podpisany został
aneks dopuszczający do wspólnego limitu spółkę Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z możliwością skorzystania
z kredytu maksymalnie do wysokości 5 000 tys. zł; umowa została przedłużona aneksem nr 5 z dnia 16 lipca
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(3)

2014 roku do dnia 16 sierpnia 2014 roku. Spółki będące strona umowy nie zamierzają jej przedłużać. Na
dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie Mennicy Polskiej SA wyniosło 17 705 tys. zł, zadłużenie Skarbca
Mennicy Polskiej SA – 3 450 tys. zł, natomiast Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. nie była zadłużona. Na
dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużony był jedynie Skarbiec Mennicy Polskiej SA – zadłużenie to wyniosło
4 896 tys. zł;
umowy pomiędzy spółką Mennica – Metale Szlachetne SA a poszczególnymi bankami na dzień 31 grudnia
2012 roku były umowami o linię kredytową w rachunku bieżącym. W dniu 31 lipca 2013 roku spółka MMSZ
podpisała z bankami porozumienie, na mocy którego linie kredytowe przemianowane zostały na
wierzytelności z tytułu kredytu; spółka MMS na bieżąco monitoruje wartość covenantów zawartych
w umowie i przekazuje do banków okresowe raporty; na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
żaden z covenantów nie został złamany i nie ma ryzyka złamania któregokolwiek z covenantów w najbliższej
przyszłości.

W dniu 7 lipca 2014 roku Mennica Polska S.A. zawarła z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (dalej DNB) znaczącą umowę kredytu inwestycyjnego nieodnawialnego w walucie polskiej (dalej
Umowa). Na podstawie Umowy DNB udzielił Spółce kredytu w kwocie 170 mln zł (dalej Kredyt). Według
Umowy termin dostępności Kredytu upływa w terminie trzech miesięcy od jej podpisania. Wszystkie warunki
udostępnienia Kredytu zostały spełnione w dniu 8 lipca 2014 roku. Dnia 9 lipca nastąpiło uruchomienie
pierwszych transz Kredytu. Do dnia zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Mennica Polska SA zaciągnęła kredyt w kwocie 153 600 tys. zł.
Kwota wykorzystanego Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej
równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Spłata Kredytu następować
będzie w ratach co 6 miesięcy rozpoczynających się od dnia 15 stycznia 2015 roku, przy czym w dniu
ostatecznej spłaty to jest 3 lata od dnia uruchomienia kredytu, jednak nie później niż do dnia 31 października
2017 roku nastąpi spłata w kwocie 99 950 tys. zł przy założeniu pełnego wykorzystania Kredytu oraz braku
ponadplanowych przedpłat.
Mennica Polska SA planuje na bieżąco monitorować wszystkie zawarte w umowie kredytowej covenanty. Na
dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego żaden
z covenantów nie został złamany i nie ma ryzyka złamania któregokolwiek z covenantów w najbliższej
przyszłości.
Spłata Kredytu zabezpieczona jest w następujący sposób:
1) Zastawem rejestrowym z opcją przejęcia na własność do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
255 mln zł akcjach spółki NETIA S.A. należących do Spółki;
2) Zastawem finansowym z opcją przejęcia na własność do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
255 mln zł na akcjach spółki NETIA S.A należących do Spółki, z zastrzeżeniem, iż zastaw finansowy
przestaje obowiązywać w dniu uprawomocnienia zastawu rejestrowego o którym mowa w pkt. 1 powyżej;
3) Zastawem rejestrowym z opcją przejęcia na własność do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
255 mln zł na akcjach spółki NETIA S.A. będących własnością spółki zależnej Mennicy Polskiej Spółki
Akcyjnej Tower Spółki Komandytowo-Akcyjnej;
4) Zastawem finansowym z opcją przejęcia na własność do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
255 mln zł na akcjach spółki NETIA S.A. należących do spółki zależnej Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej
Tower Spółki Komandytowo Akcyjnej z zastrzeżeniem, iż zastaw finansowy przestaje obowiązywać w dniu
uprawomocnienia zastawu rejestrowego o którym mowa w pkt. 3 powyżej;
5) Gwarancją korporacyjną wystawioną przez Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o. do kwoty 255 mln zł;
6) Pełnomocnictwem do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku maklerskim wraz z blokadą tych
środków;
7) Łączną hipoteką umowną do kwoty 255 mln zł na nieruchomości należącej do Mennicy Polskiej S.A.
zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol 3;
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8) Cesją wierzytelności Mennicy Polskiej S.A. wobec zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia
nieruchomości o której mowa w pkt. 7 powyżej;
9) W przypadku w którym wartość giełdowa zastawionych akcji NETII S.A. ulegnie znaczącemu obniżeniu kaucją środków pieniężnych zgodnie z art. 102 Ustawy Prawo Bankowe;
10) Zastawem rejestrowym na wierzytelnościach wynikających z umowy rachunku inwestycyjnego oraz
pełnomocnictwa do tego rachunku.
Ponadto Mennica Polska S.A. oraz Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna złożyły
oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu, która może być wszczęta na podstawie
bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego zgodnie z art. 96 i 97 ustawy Prawo Bankowe.

7.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
(w tysiącach złotych)
Zobowiązania handlowe wobec jednostek
pozostałych
Otrzymane przedpłaty
Zobowiązania z tytułu VAT

Zobowiązania długoterminowe
30.06.2014
31.12.2013

Zobowiązania krótkoterminowe
30.06.2014
31.12.2013
64 764

54 100

1 308
1 280
27 963(1)

2 522
33 082
10 203

Pozostałe zobowiązania
Przychody przyszłych okresów
Razem
(1)

95 315

1 966
101 873

Zobowiązanie dotyczy głównie dywidendy wypłaconej po dniu bilansowym

7.3 Rezerwy
Rezerwy w 2014 r. (w tysiącach złotych)
Stan na 1
Różnice
Zwiększenie Wykorzyst. Rozwiązanie
stycznia
kursowe
1 000
30
Sprawy sądowe
Rezerwa na zwroty i
684
utraconą marżę
Rezerwa na bonus od
1 622
-766
obrotu
42
62
-30
-42
Rezerwa na zwrot paczek
796
Pozostałe
1 726
2 510
-796
-42
Razem
1 726
2 510
-796
-42
W tym krótkoterminowe
Rezerwy w 2013 r. (w tysiącach złotych)
Stan na 1
Różnice
Zwiększenie Wykorzyst. Rozwiązanie
stycznia
kursowe
2 334
-1 334
Sprawy sądowe
Rezerwa na zwroty i
1 297
-613
utraconą marże
376
42
-376
Rezerwa na zwrot paczek
354
-349
-5
Pozostałe
4 361
42
-962
-1 715
Razem
4 328
42
-929
-1 715
W tym krótkoterminowe
33
-33
W tym długoterminowe
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Efekt
Stan na 30
dyskonta czerwca
1 030
684
856
32
796
3 398
3 398
Efekt
Stan na 31
dyskonta
grudnia
1 000
684
42
1 726
1 726
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Główne pozycje rezerw na dzień 30 czerwca 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku to rezerwy na sprawy sądowe
ujęte w sprawozdaniu Mennicy Invest Sp. z o.o. oraz rezerwy na zwroty, utraconą marżę i bonus od obrotu
w Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o.
Sprawy sądowe
Rezerwa na sprawy sądowe dotyczy postępowania z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Polna 3 o zapłatę
z tytułu usterek. Wartość przedmiotu sporu 1 000 tys. złotych. Biegły Rzeczoznawca do spraw wyceny majątku
powołany przez Sąd wycenił roszczenia na około 8 tys. zł. Opinia ta została zaskarżona przez Wspólnotę.
Przygotowywany jest nowy operat.
Utracona marża/zwroty
Rezerwy na zwroty i utraconą marżę ujęte w sprawozdaniu Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. dotyczą dwóch
umów na dystrybucję produktów menniczych. Umowy te charakteryzowały się dużym poziomem zwrotów, stąd
podjęta została decyzja o oszacowaniu wartości możliwych zwrotów, jak również oszacowaniu straty marży jaką
poniesie spółka w związku ze zwrotami.
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KAPITAŁ WŁASNY
8.1 Kapitał Akcyjny
Kapitał akcyjny Mennicy Polskiej S.A. dzieli się na 51 832 136 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej
1 zł (jeden złoty), serii A, B, C i D. Każda akcja jest równoważna jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy i daje prawo do dywidendy. Akcje są akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi, brak jest
ograniczeń w dysponowaniu akcjami. Kapitał akcyjny został opłacony w całości.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła emisja lub spłata nieudziałowych
i kapitałowych papierów wartościowych.
Poniższa nota przedstawia akcjonariuszy posiadających - bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne - co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania
niniejszego raportu.
Stan na dzień raportu
Akcjonariusz
Liczba akcji

Zbigniew Jakubas wraz
z podmiotami
zależnymi

%w
kapitale
zakł.

Stan na 30.06.2014

%w
ogólnej
liczbie
głosów

Liczba akcji

%w
kapitale
zakł.

Stan na 31.12.2013

%w
ogólnej
liczbie
głosów

Liczba akcji

%w
kapitale
zakł.

%w
ogólnej
liczbie
głosów

25 180 270

48,58%

48,58%

25 180 270

48,58%

48,58%

25 180 270

48,58%

48,60%

ING OFE

3 830 000

7,39%

7,39%

3 830 000

7,39%

7,39%

3 830 000

7,40%

7,40%

PZU OFE

3 538 420

6,83%

6,83%

3 538 420

6,83%

6,83%

3 538 420

6,80%

6,80%

Joanna Jakubas

2 959 000

5,71%

5,71%

2 959 000

5,71%

5,71%

2 959 000

5,70%

5,70%

Grupa nie posiada informacji o istniejących umowach lub innych zdarzeniach, w wyniku których mogą nastąpić
zmiany w strukturze akcjonariatu, z wyjątkiem nabycia akcji własnych Jednostki Dominującej opisanego w nocie
8.2.
Spółki zależne nie posiadają akcji Mennicy Polskiej S.A.
Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
emitenta
Zgodnie z posiadanymi informacjami stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez
osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, na dzień przekazania niniejszego przedstawia się następująco:
1. Osoby zarządzające nie posiadają akcji Spółki;
2. Osoby nadzorujące:
- Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej: na dzień sporządzenia raportu posiadał
8 246 603 sztuk akcji; nie nastąpiła zmiana w stanie posiadania akcji w okresie od przekazania
poprzedniego raportu;
- Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.

32

Mennica Polska S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy
zakończonych 30 czerwca 2014 roku

8.2 Nabycie akcji własnych
W dniu 6 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., podjęło Uchwałę na
mocy której postanowiło upoważnić Zarząd Mennicy Polskiej S.A. do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych
Akcji Własnych Spółki („Akcje Własne”) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań
giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany”)
w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podana do wiadomości
komunikatem bieżącym.
W dniu 2 kwietnia 2014 roku Spółka rozpoczęła skup akcji w wyniku czego do dnia 1 czerwca 2014 roku skupiła
494.710 akcji zwykłych na okaziciela za średnią cenę wynoszącą 14,23 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę
z wszystkie akcje wynoszącą 7.040.986,79 zł (cena nabycia uwzględniająca prowizję wynosiła 7.051.548,28 zł.).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę o umorzeniu dobrowolnym
tych akcji. Umorzenie zostanie pokryte z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych. Do
dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji umorzenie nie zostało zarejestrowane w KRS. Po
zarejestrowaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 51.337.426,00 zł i będzie się dzielił
51.337.426 sztuk akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), serii A, B, C i D.

8.3 Dywidendy
W dniu 17 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło uchwałę o wypłacie
dywidendy z zysku roku 2013 w wysokości 0,45 złotego na jedną akcję Spółki, tj. całkowitą kwotę
23.101.841,70 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 10 lipca 2014 roku, a dywidenda została wypłacona
w dniu 30 lipca 2014 roku.
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INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
9.1 Pomiar wartości godziwej
W odniesieniu do instrumentów finansowych, które po początkowym ujęciu wyceniane są w wartości godziwej
tj. do aktywów lub zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, Grupa klasyfikuje zasady pomiaru wartości godziwej wykorzystując
poniższą hierarchię odzwierciedlającą wagę danych źródłowych wykorzystywanych do wyceny:
- Poziom 1: kwotowania (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub
zobowiązań;
- Poziom 2: dane źródłowe inne niż kwotowania zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla
aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (pochodne cen);
- Poziom 3: dane źródłowe dla aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na obserwowalnych
danych rynkowych (dane źródłowe nieobserwowalne).
Poniższa tabela przedstawiają analizę aktywów finansowych spółek z Grupy, które po początkowym ujęciu
wyceniane są w wartości godziwej, pogrupowanych w Poziomy 1-3 w zależności od stopnia obserwowalności
danych źródłowych wykorzystywanych do wyceny wartości godziwej.
Wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych na dzień bilansowy w wartości godziwej
(w tysiącach złotych)

Poziom 1

30.06.2014
Poziom
Poziom 3
2

31.12.2013
Razem

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Aktywa wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy
Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży
Razem aktywa wyceniane
w wartości godziwej
Zobowiązania wyceniane w
wartości godziwej przez wynik
finansowy
Razem zobowiązania
finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez
wynik finansowy
(1)
(2)
(3)

180 377 (2)

180 377

180 377

180 377
84 (3)

84

84

84

Razem

329 (1)

329

329

329

Pozycje zabezpieczające cenę kruszcu i kurs walutowy - należności;
Akcje Netii SA;
Pozycje zabezpieczające cenę kruszcu i kurs walutowy – zobowiązania.

W sytuacji gdy instrument finansowy jest notowany na aktywnym rynku – wycena do wartości godziwej jest
dokonana według wartości notowania z dnia bilansowego. Instrumenty pochodne natomiast są wyceniane przy
zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych cen kursów,
stóp procentowych, krzywych forward, kursów kruszców pochodzących z aktywnych rynków. Grupa nie
zmieniła w 2014 r. zasad wyceny instrumentów finansowych jak też nie wdrożyła nowych zasad zarządzania
ryzykiem finansowym w porównaniu do metod i zasad opisanych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.
W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz
w okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy Poziomem 1 i Poziomem 2 hierarchii pomiaru
wartości godziwej oraz nie nastąpiły przesunięcia z/do Poziomu 3.
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POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJAJĄCE
10.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu do publikacji nie występują
nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów, oprócz opisanych poniżej, które mogą mieć istotny
wpływ na bieżącą lub przyszłą sytuację finansową Grupy.
Zobowiązania inwestycyjne
W związku z podpisaniem w dniu 12 grudnia 2013 roku umowy akcjonariuszy dotyczącej spółki celowej pod
nazwą Mennica Towers GGH MT Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (SPV) dla projektu budowy
budynków biurowych Mennica Towers, Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. jako akcjonariusz tej
spółki, zobowiązała się dofinansowywać SPV proporcjonalnie do swoich udziałów kapitałowych w niej (na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania jest to 50%) w formie wkładu kapitałowego oraz w formie dłużnej, tzn.
w formie pożyczek, bądź poprzez obejmowanie emitowanych przez SPV obligacji.
Na dzień podpisania umowy oczekiwania były takie, że dla celów zakończenia realizacji projektu budowy
konieczne będzie zapewnienie dofinansowania spółce SPV w wysokości 108 840 tys. zł, z czego na Grupę
przypada 50%. Z tej kwoty maksymalnie 35 000 tys. zł (na Grupę 50% tej kwoty) przypada do zapłaty w 2014
roku.

10.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warunkowe (w tym poręczenia), postępowania toczące
się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji
Gwarancje
Na dzień 30 czerwca 2014 roku na zlecenie spółek z Grupy zostały otwarte gwarancje bankowe na kwotę
5 259 tys. zł. Gwarancje te wystawione zostały głównie celem zabezpieczenia wykonania kontraktów
handlowych. Grupa bezpośrednio udzieliła gwarancji na kwotę 387 tys. zł. Przeważająca część powyższych
gwarancji dotyczy okresu nie dłuższego niż 1 rok od daty wystawienia. Wyjątek stanowi gwarancja na kwotę
2 592 tys. zł, której termin wygaśnięcia upłynie 31 stycznia 2018 roku.
Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji nie zaszły przesłanki wykorzystania powyższych
gwarancji.
Postępowanie podatkowe wobec jednostki zależnej
Mennica Polska S.A. posiada udziały w jednostce zależnej Mennica - Metale Szlachetne S.A. („MMS”).
W dniu 9 sierpnia 2013 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. powziął informację, iż w dniu 7 sierpnia 2013 roku
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z roku 2012 poz. 749 z późn. zm.), postanowił wszcząć z urzędu
postępowanie podatkowe w zakresie prawidłowości rozliczeń spółki zależnej od Mennicy Polskiej S.A. –
Mennicy - Metale Szlachetne S.A. w podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2012 roku. Postępowanie
podatkowe wszczęte zostało w wyniku złożenia przez MMS w terminie deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień
2012 roku, w której MMS wystąpiła o zwrot w terminie 60 dni kwoty 52 169 tys. złotych stanowiącej nadwyżkę
naliczonego podatku od towarów i usług nad podatkiem należnym. Ponadto Urząd wstrzymał zwrot VAT za trzy
kolejne miesiące, w wyniku czego łączna kwota należności MMS z tytułu niezwróconego VAT na dzień
30 czerwca 2014 roku wynosi 167 201 tys. zł.
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W 2014 roku w zakresie opisanym powyżej miały miejsce następujące zdarzenia:
-

-

-

-

7 kwietnia 2014 roku do MMS wpłynęło postanowienie Dyrektora UKS w Warszawie o wyznaczeniu
nowego terminu zakończenia postępowania podatkowego za m-c wrzesień 2012 roku na dzień
9 czerwca 2014 roku; termin ten został następnie przedłużony do dnia 8 sierpnia 2014 roku;
postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2014 roku termin ten ponownie został przesunięty – na
8 października 2014 roku;
W dniu 26 marca 2014 roku wpłynęła do Spółki pierwsza decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
w Warszawie w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik
2012 roku, w której określona została wysokość zobowiązania podatkowego z tyt. VAT w kwocie 1 211
tys. zł (różnica w stosunku do kwoty zadeklarowanej przez MMS jako do zwrotu to 47 145 tys. zł).
Spółka MMS w ustawowym terminie tj. w dniu 9 kwietnia 2014 roku wniosła skuteczne odwołanie,
które spowodowało, iż decyzja Dyrektora UKS nie stała się prawomocna oraz natychmiast wykonalna.
Dyrektor UKS przekazał Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie odwołanie MMS wraz z aktami
sprawy celem rozpoznania. Aktualnie postępowanie przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie,
jako organem drugiej instancji, jest w toku.
W dniu 31 marca 2014 roku MMS otrzymała protokół kontroli za miesiąc listopad 2012 roku, od
którego spółka MMS wniosła zastrzeżenia w ustawowym terminie 14 dni. W dniu 25 czerwca 2014
roku wpłynęła do MMS druga decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie
w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 2012 roku,
w której określona została wysokość zobowiązania podatkowego z tyt. VAT w kwocie 1 561 tys. zł
(różnica w stosunku do kwoty zadeklarowanej przez MMS jako do zwrotu to 45 658 tys. zł). Spółka
w ustawowym terminie tj. w dniu 10 lipca 2014 roku wniosła skuteczne odwołanie, które
spowodowało, iż decyzja Dyrektora UKS nie stała się prawomocna oraz natychmiast wykonalna.
W przedmiocie zwrotu podatku VAT za listopad 2012 roku toczy się postępowanie akcesoryjne
(prowadzone obok postępowania kontrolnego), będące obecnie na etapie skargi MMS do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Dyrektora UKS w Warszawie.
MMS zarzuciła Dyrektorowi UKS nieuzasadnione korzystanie z możliwości wyznaczenia nowych
terminów załatwienia sprawy i pozorowanie w tych terminach działań zmierzających do wydania
decyzji.
W przedmiocie VAT za miesiąc grudzień 2012 roku postępowanie kontrolne zakończone zostało
protokołem z kontroli (wpływ protokołu do Spółki 11 lipca 2014 r), w którym stwierdzono, że MMS
nieprawidłowo rozliczał podatek VAT. Termin wydania ostatecznej decyzji stwierdzającej wysokość
ewentualnej korekty podatku VAT ustalony został na dzień 20 października 2014 roku. Obecnie
przygotowywane są zastrzeżenia do protokołu, które wysłane zostaną do UKS w ustawowym terminie.
W przedmiocie zwrotu podatku VAT za grudzień 2012 roku także toczy się postępowanie akcesoryjne
(prowadzone obok postępowania kontrolnego), obecnie na etapie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie przez MMS skargi na bezczynność Dyrektora UKS. Skarga ta
odpowiada swym zakresem oraz zarzutami skardze za listopad 2012 roku.

W związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym zwrotu podatku VAT w spółce zależnej Mennica –
Metale Szlachetne S.A., a tym samym koniecznością zapewnienia płynności finansowej w MMS, Spółka wraz
z MMS podjęła negocjacje z Bankami, w efekcie których powstała trójstronna umowa regulująca zasady spłaty
zadłużenia MMS wobec Banków. Podpisana została ona w dniu 31 lipca 2013 roku i obowiązuje do dnia 31 lipca
2015 roku. W wyniku podpisania tejże umowy doszło do ustanowienia na aktywach Mennicy Polskiej S.A. oraz
MMS następujących zabezpieczeń wierzytelności przysługujących bankom: BNP Paribas, Bank Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole, Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, DZ Bank
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Bank
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PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Banki”) od MMS w łącznej wysokości na dzień
ustanowienia zabezpieczenia 100 615 tys. złotych:
1) zastaw rejestrowy ustanowiony przez MMS na rzecz Banków na zbiorze rzeczy i praw stanowiących
zbiór wszelkich rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych wchodzących w skład
przedsiębiorstwa MMS i stanowiących własność MMS, stanowiących zorganizowaną całość
gospodarczą o zmiennym składzie, do najwyższej sumy zabezpieczenia 150 922 tys. złotych;
2) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Mennicę Polską S.A. na 100% akcji w kapitale zakładowym MMS.
Wartość akcji MMS w księgach Mennicy Polskiej wynosi ok 9 994 tys. zł.
3) Ponadto Mennica Polska S.A. zobowiązała się odroczyć termin spłaty pożyczki udzielonej MMS
w kwocie 14 000 tys. złotych wraz z należnymi od niej odsetkami do dnia 31 lipca 2015 roku oraz
zobowiązała się do nierealizowania praw z uchwalonej na rzecz Mennicy Polskiej S.A. dywidendy do
czasu całkowitej spłaty przez MMS zadłużenia wobec banków (cesja na rzecz banków wierzytelności
przysługujących Mennicy Polskiej S.A. w kwocie 14 000 tys. złotych i 65 561 tys. złotych zł do chwili
spłaty zadłużenia przez MMS). Obie te kwoty nie są ujęte w niniejszym sprawozdaniu, ponieważ jako
transakcje wzajemne podlegały wyłączeniu w konsolidacji. W sprawozdaniu jednostkowym Mennicy
Polskiej S.A. wykazana jest należność z tytułu pożyczki w kwocie 14 000 tys. zł. powiększona o odsetki,
natomiast należność z tytułu dywidendy objęta jest w 100% odpisem aktualizującym.
W ocenie Zarządu Mennicy Polskiej S.A. MMS w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia
w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem postępowania i istnieją wszelkie
faktyczne i prawne przesłanki do dokonania na rzecz Mennicy - Metale Szlachetne S.A. wnioskowanego zwrotu
nadwyżki podatku od towarów i usług.
Spółka MMS dokonywała analogicznych transakcji w okresie przed wrześniem 2012 roku i nie były one
kwestionowane przez Urząd Skarbowy, a zwroty podatku VAT dokonywane były w terminie, nierzadko po
przeprowadzonej wcześniej kontroli. Spółka MMS nie jest w stanie oszacować ryzyka zakwestionowania tych
zwrotów oraz ich ewentualnej wartości przez Służby Fiskalne.
Zobowiązania Mennicy – Metale Szlachetne S.A. oraz Mennicy Polskiej S.A. w związku z zadłużeniem
kredytowym Mennicy – Metale Szlachetne S.A.
Trójstronna Umowa regulująca zasady spłaty zadłużenia MMS wobec Banków nakłada na MMS zobowiązania
lub ograniczenia między innymi takie jak:
- obowiązek przekazywania Bankom informacji finansowych: tygodniowe raporty dotyczące listy
zabezpieczeń ustanowionych na majątku lub akcjach MMS, raporty miesięczne dotyczące sprawozdań
finansowych MMS, raport o ilości i wartości zapasów, analiza wiekowa zobowiązań i należności,
informacje o aktualnym stanie gotówki oraz poziomie zadłużenia,
- ograniczenia dotyczące ustanawiania zabezpieczeń na majątku MMS,
- ograniczenia dotyczące poddania się egzekucji,
- zakaz udzielania finansowania lub udzielania poręczeń,
- obowiązek spłaty rat kapitałowych w wysokości 430 tys. zł miesięcznie,
- zakaz zawierania umów z podmiotami powiązanymi, dla których wartość zobowiązań MMS przekroczyłaby
kwotę 1 000 tys. zł netto przy czym zakaz ten nie ma zastosowania do istniejących umów, których
przedmiotem jest kupno lub sprzedaż metali szlachetnych związanych z bieżącą działalnością operacyjną,
- zakaz nabywania majątku trwałego, którego wartość przekroczyłaby łącznie 2 000 tys. zł w okresie
obowiązywania Umowy,
- terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu kredytu zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat.
MMS terminowo wywiązuje się ze wszystkich warunków Umowy. Od dnia podpisania Umowy, tj. od 31 lipca
2013 roku do 30 czerwca 2014 spłacone zobowiązania wraz z odsetkami wyniosły 9 750 tys. zł. Na podstawie
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otrzymywanych od MMS informacji, Banki na bieżąco kontrolują sytuację MMS oraz weryfikują wypełnianie
wszystkich warunków zawartych w Umowie.

Zabezpieczenia Wierzytelności Kredytowych w oparciu o postanowienia Umowy STAG

Nr

Ustanawiający
Zabezpieczenie

Bank przyjmujący
Zabezpieczenie

Rodzaj Zabezpieczenia

1

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

Credit Agricole

Hipoteka łączna umowna na: (i) nieruchomości będącej własności MMS położonej
w Radzyminie przy ul. Weteranów 95, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00094500/2; (ii) prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Księżnej Anny 24, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00336526/5; (iii)
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Nieświeskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00278173/0

2

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

DZ Bank

Hipoteka łączna umowna na: (i) nieruchomości będącej własności MMS położonej
w Radzyminie przy ul. Weteranów 95, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00094500/2; (ii) prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Księżnej Anny 24, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00336526/5; (iii)
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Nieświeskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00278173/0

3

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

Bank Millennium

Hipoteka łączna umowna na: (i) nieruchomości będącej własności MMS położonej
w Radzyminie przy ul. Weteranów 95, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00094500/2; (ii) prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Księżnej Anny 24, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00336526/5; (iii)
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Nieświeskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00278173/0

4

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

BNPP

Hipoteka łączna umowna na: (i) nieruchomości będącej własności MMS położonej
w Radzyminie przy ul. Weteranów 95, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00094500/2; (ii) prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Księżnej Anny 24, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00336526/5; (iii)
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Nieświeskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00278173/0
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Zabezpieczenia Wierzytelności Kredytowych w oparciu o postanowienia Umowy STAG

Nr

Ustanawiający
Zabezpieczenie

Bank przyjmujący
Zabezpieczenie

Rodzaj Zabezpieczenia

5

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

PKO BP

Hipoteka łączna umowna na: (i) nieruchomości będącej własności MMS położonej
w Radzyminie przy ul. Weteranów 95, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00094500/2; (ii) prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Księżnej Anny 24, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00336526/5; (iii)
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami i urządzeniami na
użytkowanej nieruchomości, które są własnością MMS, położonej w Warszawie przy ul.
Nieświeskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00278173/0

6

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

PKO BP
(Cesjonariusz
działający jako agent
zabezpieczenia
w imieniu własnym,
ale na rachunek
każdego z Banków)

Przelew wierzytelności przysługujących MMS z tytułu umów handlowych, w zakresie w
jakim przelew taki był dopuszczalny zgodnie z postanowieniami danej umowy

7

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

Credit Agricole

Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez Credit Agricole

8

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

DZ Bank

Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez DZ Bank

9

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

Bank Millennium

Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez Bank Millennium

10

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

BNPP

Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez BNPP

11

Mennica-Metale
Szlachetne S.A.

PKO BP

Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez PKO BP

Informacja na temat prowadzonych działań dotyczących postępowań dekretowych Mennicy Polskiej S.A.
W poprzednich sprawozdaniach finansowych Grupa opisywała postępowania związane z roszczeniami
spadkobierców rodziny Domańskich (nieruchomość przy ul. Waliców 11a, o pow. 2021 m2). W II kwartale 2014
roku Spółka wykupiła roszczenia i tym samym zamknęła postępowanie dekretowe.

10.3 Transakcje ze stronami powiązanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd
W okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 r. oraz w roku 2013 Grupa nie zawarła żadnych
znaczących transakcji z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub ich małżonkami,
krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia
lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania. Grupa nie udzieliła takim osobom
żadnych pożyczek, zaliczek ani gwarancji.
Ponadto w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 i w 2013 roku Grupa nie zawarła żadnych
znaczących transakcji ze spółkami kontrolowanymi lub współkontrolowanymi przez Członków Zarządu lub Rady
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Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do
drugiego stopnia lub związanych z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź przez inne osoby, z którymi
mają osobiste powiązania.

10.4 Rozrachunki i transakcje z podmiotami powiązanymi
W Grupie występują transakcje wzajemne, które jednak podlegają wyłączeniom w sprawozdaniu
skonsolidowanym, poza transakcjami z jednostką współkontrolowaną ujmowaną w sprawozdaniu finansowym
według metody praw własności. Ponadto Spółka objęła akcje w FIP TFI S.A. co zostało opisane w nocie 1.3.
Transakcja niepodlegająca wyłączeniu w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu dotyczy sprzedaży usług
przez Mennicę Polską S.A. spółce Mennica Towers GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na
kwotę 125 tys. zł.

10.5 Sezonowość i cykliczność
Działalność Grupy Kapitałowej nie charakteryzuje się sezonowością lub cyklicznością.

10.6 Zdarzenia po dniu bilansowym
Istotne zdarzenia, jakie miały miejsce po dniu 30 czerwca 2014 roku:
-

Jednostka Dominująca zawarła z bankiem DnB Bank Polska SA znaczącą umowę kredytu
inwestycyjnego; szczegóły tej umowy opisane zostały w nocie 7.1;
Jednostka Dominująca kontynuowała zakup akcji Netia SA; na dzień sporządzenia niniejszego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupy Kapitałowej
posiadały łącznie 48 259 798 szt. akcji, co stanowi 13,87% kapitału zakładowego spółki
Netia SA.
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Podpisy wszystkich członków Zarządu Jednostki Dominującej Mennica Polska S.A.
Data

Imię i nazwisko

14 sierpnia 2014 roku

Grzegorz Zambrzycki

Funkcja

Podpis

Prezes Zarządu,
Dyrektor Naczelny

Członek Zarządu,
14 sierpnia 2014 roku

Katarzyna Iwuć

Dyrektor
Finansowy

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg Jednostki Dominującej Mennica Polska S.A.
Data

14 sierpnia 2014 roku

Imię i nazwisko
Małgorzata LisWąsowska

Funkcja

Główny Księgowy
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Podpis

