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Warszawa, dnia 29.08.2013 r.

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A. oświadcza, że:
-

wedle naszej najlepszej wiedzy skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
i dane porównywalne na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz 31 grudnia 2012 roku sporządzone
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy GRUPY
KAPITAŁOWEJ MENNICA POLSKA S.A.;

-

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 6 miesięcy 2013 roku
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółek z Grupy Kapitałowej a także
opis ryzyk i zagrożeń;

-

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie,
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na prowadzoną
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod nr 73, dokonujący przeglądu skróconego śródrocznego
sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Spółka Deloitte Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Biegły Rewident dokonujący przeglądu
skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A.,
sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 roku, spełniają warunki do wydania bezstronnej i
niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zarząd: Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

Leszek Kula – Członek Zarządu
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Wybrane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Zysk netto

w tys. zł
6 miesięcy zakończonych

w tys. EUR
6 miesięcy zakończonych

30.06.2013

30.06.2013

30.06.2012

30.06.2012

515 761
-4 636
73 426

1 153 521
52 858
54 303

122 392
-1 100
17 424

273 049
12 512
12 854

73 426

54 303

17 424

12 854

56 757

41 809

13 469

9 897

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

1,10
1,10

0,81
0,81

0,26
0,26

0,19
0,19

17 981

33 214

4 267

7 862

64 035

-1 156

15 196

-274

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

30.06.2013

w tys. EUR

31.12.2012

30.06.2013

31.12.2012

852 766
222 328
607 213
51 832 136

992 123
300 556
641 378
51 832 136

196 980
51 355
140 260
51 832 136

242 680
73 518
156 885
51 832 136

11,72

12,37

2,71

3,03

Poszczególne pozycje wybranych danych finansowych przeliczone zostały na EUR przy zastosowaniu
następujących kursów:

Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:
Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
EURO

01.01.2013-

01.01.2012-

30.06.2013

30.06.2012

4,2140

4,2246

30.06.2013

31.12.2012

4,3292

4,0882

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
Kurs obowiązujący na dzień
EURO

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna
Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości
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mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię
Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mennica Polska za rok
zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej(„MSSF”), zawierającym noty objaśniające.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się ze skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych oraz wybranych not objaśniających.
W śródrocznym sprawozdaniu finansowym nalicza się bądź odracza koszty powstające w roku
finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać naliczone bądź
odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2013 roku zostało zatwierdzone do publikacji dnia 29 sierpnia 2013 roku.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

01.01.2013 30.06.2013

01.01.2012 30.06.2012

w tysiącach złotych

Działalność kontynuowana
Przychody netto ze sprzedaży

515 761

1 153 521

156 083
359 678

148 824
1 004 697

Koszt własny sprzedaży

483 840

1 065 100

Zysk brutto ze sprzedaży

31 921

88 421

Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne

3 388
8 718
16 724
14 503

2 262
10 871
22 623
4 331

Zysk na działalności operacyjnej

-4 636

52 858

Przychody finansowe
Koszty finansowe

83 070
5 008

6 887
5 442

Wynik na działalności finansowej

78 062

1 445

0

0

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem

73 426

54 303

Podatek dochodowy

16 669

12 494

Zysk / (strata) netto z działalności
kontynuowanej

56 757

41 809

0

0

Zysk / (strata) netto ogółem

56 757

41 809

Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Do udziałów niekontrolujących

58 024

44 641

-1 267

-2 832

0

19 816

0

19 816

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności

Działalność zaniechana
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej

Inne całkowite dochody

Pozycje, które w przyszłości zostaną przeklasyfikowane
do rachunku zysków i strat:
- zyski / straty z tytułu przeszacowania aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży
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Podatek dochodowy dotyczący pozycji , które mogą
0
zostać przeklasyfikowane

Inne całkowite dochody netto

3 765

0

16 051

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM

56 757

57 860

Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Do udziałów niekontrolujących

58 024

60 692

-1 267

-2 832

1,10
1,10

0,81
0,81

Zysk netto przypadający na jedną akcję
Podstawowy
Rozwodniony
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SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ

30.06.2013

31.12.2012

w tysiącach złotych

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Pozostałe inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe

141 930
6 545
167 759

134 242
2 285
167 195
142 940

46 798

51 114

789

4 648

363 821

502 424

142 920
0
1 272
239 744
105 009

171 611
4 266
1 859
271 815
40 148

Aktywa obrotowe razem

488 945

489 699

Aktywa razem

852 766

992 123

51 832
0

51 832
0

14 047

14 047

325 894
0
158 831
56 609

304 354
65 472
148 285
57 388

607 213

641 378

17 750

27 544

3 190

2 542

437

570

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności handlowe oraz pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Akcje własne
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Pozostałe kapitały rezerwowe
Skumulowane inne całkowite dochody
Zyski zatrzymane
Udziały mniejszości

Kapitał własny razem
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz
innych instrumentów dłużnych
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
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Rezerwy
0
33
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
1 848
19 500
dochodowego

Zobowiązania długoterminowe razem

23 225

50 189

Kredyt w rachunku bieżącym
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz
innych instrumentów dłużnych
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych

68 904

106 070

50 695

60 299

558
83 378
11 617

1 588
113 087
14 892

7 176

4 620

Zobowiązania krótkoterminowe razem

222 328

300 556

Zobowiązania razem

245 553

350 745

Pasywa razem

852 766

992 123
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tysiącach złotych

Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2012
Zmiana zasad rachunkowości/
korekta błędu

Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2012
Całkowite dochody ogółem
Nabycie/ sprzedaż akcji
własnych
Wypłata dywidendy
Emisja akcji
Podział wyniku finansowego
Pozostałe zmiany

Kapitał
akcyjny

Akcje
własne

Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Skumulowane
inne całkowite
dochody
(aktualizacja
aktywów
finansowych
dostępnych do
sprzedaży)

Zyski
zatrzyma
ne

Kapitał własny
przypadający
akcjonariuszom
jednostki
dominującej

Udziały
mniejsz
ości

Kapitał własny ogółem

59 138

-7 306

14 047

243 753

18 967

43 728

372 327

59 344

431 671

0

0

0

0

0

53 515

53 515

0

53 515

59 138

-7 306

14 047

243 753

18 967

97 243

425 842

59 344

485 186

16 051

44 641

60 692

-2 832

57 860

-7 306

7 306

60 487

-60 487

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Kapitał własny na dzień
30.06.2012

51 832

0

14 047

304 240

35 018

81 397

486 534

56 512

543 046

Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2013

51 832

0

14 047

304 354

65 472

105 473

541 178

57 388

598 566

0

0

0

0

0

42 812

42 812

0

42 812

Zmiana zasad rachunkowości/
korekta błędu
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Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2013

51 832

0

14 047

Całkowite dochody ogółem
Nabycie/ sprzedaż akcji
własnych
Wypłata dywidendy
Emisja akcji
Podział wyniku finansowego
Pozostałe zmiany

Kapitał własny na dzień
30.06.2013

304 354

65 472

148 285

583 990

57 388

641 378

-65 472

58 024

-7 448

-1 267

-8 715

0

0

-47 456
-22

-25 916
0
0
-22

488

-25 916
0
0
466

158 831

550 604

56 609

607 213

-25 916
47 456

51 832

0

14 047

325 894

0
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01. 30.06.2013

01.01. 30.06.2012

w tysiącach złotych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za okres

56 757

41 809

Korekty
Amortyzacja
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych
Zyski / (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej
Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych
Odsetki
Podatek dochodowy
Zysk w spółkach stowarzyszonych i współzależnych
wycenianych metodą praw własności

-19 436
16 446
3 391
-220
-84 958
-4
3 700
16 669

2 050
19 350
1 360
0
-6 033
-184
3 243
12 494

Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych
Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń
pracowniczych

53 607
28 685
-56 710

0

-42

0
-3 065
41 314
-69 099
2 670

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności
operacyjnej

37 321

43 859

Odsetki zapłacone
Podatek zapłacony

-3 717
-15 623

-3 274
-7 371

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

17 981

33 214

145
139 346
9 719
490

98
3 374
3 532
1 306

-6 062
-15 529
-6 569

-5 504
-92
-5 503

121 540

-2 789

398
18 608
0

0
0
0

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Dywidendy otrzymane
Pozostałe wpływy ( dotacja)
Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Wydatki na zakup nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki na zakup aktywów finansowych

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów
kapitałowych
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek
Nabycie akcji własnych

11

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
30 czerwca 2013 roku
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
-25 916
0
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
-68 258
-31 159
Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
-422
-318
Inne wydatki finansowe
0
0

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-75 486

-31 581

Przepływy pieniężne netto, razem

64 035

-1 156

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
tym:

64 255

-1 156

Środki pieniężne na początek okresu
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na koniec okresu

40 754
220
105 009

22 428
0
21 272
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INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU
1. Informacje ogólne
Mennica Polska S.A. (Jednostka Dominująca w Grupie Kapitałowej) 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
grawersko-medalierskie)
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.
W okresie od 1 stycznia do dnia 27 marca 2013 Zarząd Mennica Polska S.A. sprawowali:
- Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
- Leszek Kula – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny;
- Barbara Sissons – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych.
W okresie od dnia 28 marca 2013 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Mennica Polska S.A.
sprawowali:
- Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
- Leszek Kula – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny.
W okresie sprawozdawczym i do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Radę Nadzorczą Mennica Polska S.A.
stanowili:
- Zbigniew Jakubas – Przewodniczący;
- Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego;
- Paweł Brukszo - Członek;
- Marek Felbur - Członek;
- Mirosław Panek – Członek.

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 ma prawo do dywidendy.
Akcje są akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi, brak jest ograniczeń w dysponowaniu
akcjami.
Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica
Polska S.A. z dnia 22 marca 2011 roku dokonano podziału (splitu) akcji Spółki poprzez
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obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł na 1 zł oraz zwiększono liczbę akcji Spółki
tworzących kapitał zakładowy Spółki z 5.913.770 akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł
każda do 59.137.700 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych ustalił dzień 30 maja 2011 roku jako dzień podziału (splitu) akcji. Zmiana
wartości nominalnej akcji została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 13 maja
2011 roku.
Dnia 22 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennicy Polskiej
S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 7.305.564 sztuk akcji
własnych nabytych w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 11 czerwca 2012 roku.
W 2010 roku nastąpiło umorzenie 656.355 sztuk akcji na podstawie uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennicy Polskiej S.A. z dnia 30 sierpnia
2010 roku. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
dnia 19 października 2010 roku.
Kapitał akcyjny został opłacony w całości.
Spółki zależne nie posiadają akcji Mennicy Polskiej S.A.
Zysk netto na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku
netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
W przypadku Mennicy Polskiej SA nie występuje rozwodnienie liczby akcji w związku z
czym zysk podstawowy oraz zysk rozwodniony ukształtowały się na takim samym
poziomie w okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym.
Wpływ hiperinflacji na kapitały własne
MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w gospodarkach hiperinflacyjnych wymaga by
jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą w okresie hiperinflacji, przeliczyły
składniki kapitału własnego z zastosowaniem ogólnego wskaźnika inflacji. Skutki
przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji sprawozdania z
sytuacji finansowej Grupy zyski zatrzymane. Korekta taka ma odzwierciedlać wpływ
hiperinflacji na wynik finansowy za dany okres sprawozdawczy. Przyjmuje się, że w Polsce
występowała hiperinflacja w latach 1989 – 1996. Zdaniem Zarządu Spółki wątpliwości
może budzić ujmowanie w bilansie wspomnianej korekty hiperinflacyjnej jako niepokrytej
straty z lat ubiegłych w sytuacji gdy dotyczy ona zdarzeń sprzed lat 8 i więcej, a
korespondujące z nią zyski zostały podzielone przed datą sporządzenia niniejszego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dodatkowo, nie
jest jasne czy ewentualne ujęcie korekty hiperinflacyjnej powoduje skutki na gruncie
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących np. kwoty dywidendy możliwej do
wypłaty, kwoty zaliczki na poczet dywidendy czy też warunków kiedy niezbędne jest
podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia jednostki. W tej sytuacji, zdaniem Zarządu
Spółki, ujęcie korekty hiperinflacyjnej bezpośrednio w bilansie mogłoby być mylące dla
użytkowników śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i
dlatego odpowiednie kwoty, wskaźniki i sposób przeliczenia, dotyczące korekty
hiperinflacyjnej, prezentujemy poniżej. Przeliczeniu podlegają: kapitał zakładowy, kapitał
powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Nie przelicza się
zysków zatrzymanych (niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych), kapitałów zapasowych i
rezerwowych powstałych z podziału zysków w latach ubiegłych oraz nadwyżek z
aktualizacji wyceny aktywów. Na dzień przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w
jednoosobową spółkę skarbu państwa i w okresie objętym hiperinflacją, w Jednostce
Dominującej nie występował kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną
akcji, dlatego poniższe zestawienie prezentuje przeliczenie wyłącznie kapitału
zakładowego.
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Przeliczenie wskaźnikami hiperinflacji:
Data wniesienia
kapitału

Wartość wg ceny
nominalnej

1994

Wskaźniki
hiperinflacyjne

50 000 000

2,03

Wartość kapitału
po
przeliczeniu
101 286 484

Różnica
Korekta
hiperinflacji
51 286 484

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów (ogólna
liczba głosów – 51.832.136) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień
sporządzenia raportu - zgodnie z posiadanymi informacjami - przedstawia poniższa tabela:
Procentowy
Procentowy
udział w ogólnej
udział w
liczbie głosów na
Akcjonariusz
Liczba
Liczba
kapitale
Walnym
zakładowym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy
Zbigniew Jakubas
wraz z podmiotami
zależnymi
ING OFE
Amplico OFE
OFE PZU "Złota Jesień"
Joanna Jakubas

26 383 419
4 000 000
4 000 000
2 600 000
2 896 418

50,90%
7,72%
7,72%
5,02%
5,59%

26 383 419
4 000 000
4 000 000
2 600 000
2 896 418

50,90%
7,72%
7,72%
5,02%
5,59%

Stan posiadania akcji Spółki dominującej lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające i nadzorujące emitenta:
Zgodnie z posiadanymi informacjami stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich
przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, na dzień przekazania niniejszego
przedstawia się następująco:
1. Osoby zarządzające:
- Leszek Kula Członek Zarządu: na dzień sporządzenia raportu posiadał 9.950 sztuk
akcji i 0 sztuk opcji; nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji/opcji w okresie
od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;
- Pozostałe osoby zarządzające nie posiadają akcji ani opcji Spółki;
2. Osoby nadzorujące:
- Pan Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia
raportu posiadał 8.239.357 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; nie nastąpiły zmiany w
stanie posiadania akcji/opcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego;
- Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji/opcji Spółki.
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2. Informacje o Grupie Kapitałowej
W skład Grupy na dzień 30 czerwca 2013 roku wchodziła jednostka dominująca Mennica
Polska S. A. oraz następujące spółki zależne:
1. Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zmiana nazwy od 1
grudnia 2011 roku – poprzednio Eko – Technologie Logistyka Sp. z o.o.) zajmująca się
głównie handlem wyrobami Mennicy Polskiej S.A.. Kapitał zakładowy wynosi
301.806.000 zł, tj. 6.036.120 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Mennica
Polska S.A. posiada 100 % udziałów objętych za gotówkę oraz wkład niepieniężny w
postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
wyodrębnionych jako zorganizowana część przedsiębiorstwa Mennicy w formie:
Mennica Polska S.A Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie. W skład przedmiotu
wkładu wchodziły wszystkie składniki materialne i niematerialne funkcjonalnie
związane z działalnością Oddziału i ujęte w ewidencji księgowej Oddziału.
Wniesienie Oddziału nastąpiło 22 grudnia 2011 roku.
2. Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał podstawowy
wynosi 6.000.000,00 zł i dzieli się na 60.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł
każda. Mennica Polska S.A. posiada 100 % akcji.
3. Mennica - Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Warszawie zajmująca się produkcją i
przerobem metali szlachetnych, instrumentów i przyrządów pomiarowych oraz
produkcją farb i lakierów. Kapitał podstawowy wynosi 10.624.500,00 zł tj. 21.249
udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Mennica Polska S.A. posiada 100 %
udziałów.
4. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (SKA) z siedzibą
w Warszawie zawiązana dnia 1 marca 2011 roku. Założycielami SKA są: Mennica
Polska S.A. oraz MENNICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych. Po podwyższeniu w dniu 13 maja 2011 roku kapitał zakładowy
wynosi 12.700.000 zł i dzieli się na 12.700.000 akcji imiennych o wartości nominalnej
1 złoty każda. 1 akcję objęła Mennica Polska S.A. a 6.349.999 akcji objął fundusz
MENNICA FIZAN. Łącznie Mennica Polska S.A. i MENNICA FIZAN posiadają
6.350.000 akcji imiennych SKA o wartości nominalnej 1 złoty każda, reprezentujących
50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu SKA i w kapitale zakładowym SKA.
Komplementariuszem SKA jest Mennica Polska S.A. SKA została wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381022 dnia 17.03.2011 roku.
5. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą
w Warszawie. Dnia 31 maja 2012 roku Mennica Polska S.A. nabyła 100 % akcji w
Spółce Trinity Limited Partnerships Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV 3)
spółka komandytowo- akcyjna, wpisanej do KRS pod numerem 0000404561, o
kapitale zakładowym 50.000 zł dzielącym się na 50.000 akcji imiennych o wartości
nominalnej 1,00 zł. Dnia 11 czerwca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
dokonało zmiany statutu Spółki i nazwy na: Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower
Spółka komandytowo-akcyjna. Zmiana nazwy została zarejestrowana w KRS w dniu
24 lipca 2012 roku. Do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw
upoważniony jest Komplementariusz tj. Mennica Polska S.A.
6. Mennica Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem
działalności jest głównie działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska.
Fundusz podstawowy wynosi 300.000,00 zł tj. 600 udziałów o wartości nominalnej
500,00 zł każdy. Mennica Polska S.A. posiada 100 % udziałów.
7. Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem działalności
jest głównie świadczenie usług dostawy wody. Fundusz podstawowy wynosi
1.950.000,00 zł tj. 3.900 udziałów po 500,00 zł każdy. Mennica Polska S.A. posiada
100 % udziałów.
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8.

MENNICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z
siedzibą w Warszawie wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem
RFI 462 – Mennica Polska S.A. posiadała wszystkie certyfikaty inwestycyjne
Funduszu tj. 42.787 sztuk o wartości jednostkowej ustalanej na ostatni dzień każdego
kwartału roku obrotowego.

9. Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Subfundusz D z siedzibą w Warszawie wpisany do Rejestru Funduszy
Inwestycyjnych pod numerem RFI 267. Subfundusz wyemitował 1000 certyfikatów
inwestycyjnych serii D1. Cena emisyjna jednego certyfikatu wyniosła 10 zł. Mennica
Polska S.A. posiada 490 sztuk certyfikatów inwestycyjnych.
10. Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (poprzednio – Hexagon Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna). Kapitał akcyjny wynosi 998.000 zł, tj. 9.980 akcji o
wartości nominalnej 100 zł każda. Mennica Polska S.A. nabyła w dniu 10 stycznia
2013 roku 2.940 sztuk akcji serii A za gotówkę oraz 1.980 sztuk akcji serii B w dniu
05.02.2013 roku obejmując 1.980 sztuk akcji serii B w podwyższonym kapitale
zakładowym (Uchwała nr 1 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszy
Inwestycji Polskich TFI S.A. z dnia 04.02.2013 roku). Mennica Polska posiada łącznie
4.920 sztuk akcji Funduszy Inwestycji Polskich T FI S. A., co daje 49,3% udział w
kapitale zakładowym i na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
11. Skarbiec Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. – 100 % udziałów należy do Skarbca
Mennicy Polskiej SA. Spółka została nabyta na podstawie umowy przedwstępnej
zawartej pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej SA a spółką Weltbild Polska Sp. z o.o.
z dnia 09 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z jej treścią Skarbiec nabył 100% udziałów w
kapitale spółki Vrises Sp. z o.o.. Umowę ostateczną podpisano w dniu 04 czerwca
2013 roku. Cena zakupu wyniosła 4.008 tys. zł. Wartość nabytych aktywów netto –
4.004 tys. zł..
Czas trwania jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

3. Zakres i metoda konsolidacji
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za I półrocze
2013 roku zastosowano metodę pełną konsolidacji w przypadku wszystkich
podmiotów zależnych.
Zmiany w Grupie Kapitałowej w okresie

W okresie, za który sporządzono niniejsze śródroczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe żaden podmiot nie został wyłączony z konsolidacji w
porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Na dzień 30 czerwca 2013 do Grupy Kapitałowej zostały włączone i objęte
konsolidacją następujące podmioty:
• Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Subfundusz
D
• Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna
• Skarbiec Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o..
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4. Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
Dane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały
podane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Wyniki i sytuację
finansową wyraża się w złotych polskich (zł) – jest to waluta funkcjonalna Grupy
Kapitałowej i waluta prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane
finansowe" na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku, użyto średniego
kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat,
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za
okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 oraz 2012 roku przeliczono według kursu
będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego z 6
miesięcy zakończonych 30 czerwca 2013 oraz 2012 roku.
Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej,
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj sprawozdania
Sprawozdanie z sytuacji
finansowej
Sprawozdanie z całkowitych
dochodów,
Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych

30 czerwca 2013

31 grudnia 2012

30 czerwca 2012

4,3292 zł

4,0882 zł

Nie dotyczy

4,2140 zł

Nie dotyczy

4,2246

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - odpowiednio po kursie:
a. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w
przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
b. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie
jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej a także w przypadku
pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż
polski złoty przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio
obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów
(kosztów) finansowych.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
Waluta
USD
EUR
GBP
CHF

30 czerwca 2013
3,3175
4,3292
5,0604
3,5078

31 grudnia 2012
3,0996
4,0882
5,0119
3,3868

30 czerwca 2012
3,3885
4,2613
5,2896
3,5477
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5. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A.
obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku: sprawozdanie z sytuacji
finansowej oraz sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym obejmuje dane na
dzień 30 czerwca 2012 roku oraz dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2012 roku, a
sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych
obejmuje dane za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku oraz dane
porównywalne za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu
kontynuowania działalności w dającej przewidzieć się przyszłości, tj. w okresie 12 miesięcy
po dniu bilansowym. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się okoliczności wskazujących
na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową, na skutek
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej
działalności, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich
informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2012 rok zakończony dnia 31 grudnia 2012
roku, opublikowanym 24 kwietnia 2013 roku (korekta opublikowana w dniu 10 maja 2013
roku).
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
zatwierdzone przez zarząd Mennicy Polskiej S.A. jako Spółki Dominującej w dniu 29
sierpnia 2013 roku.

6. Stosowane zasady rachunkowości i wyceny
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską (dalej „MSSF”), a w szczególności z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF mającymi zastosowanie
do śródrocznej sprawozdawczości finansowej. Inne standardy, zmiany do obowiązujących
standardów oraz interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej ostatnio przyjęte lub oczekujące na przyjęcie nie mają
związku z działalnością Grupy Kapitałowej lub ich wpływ nie byłby istotny.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
6.1 Przyjęte zasady rachunkowości
Pozycje wykazane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów
oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na koniec okresu sprawozdawczego, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową
Spółek Grupy Kapitałowej.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z
koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów
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trwałych oraz pochodnych instrumentów finansowych, które wyceniane są w wartości
godziwej.
6.2 Wpływ nowych standardów i interpretacji na śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
przyjęto te same ogólne zasady wyceny, które zostały zastosowane przy sporządzaniu
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia
2012 roku, które zostało opublikowane w dniu 24 kwietnia 2013 roku, korekta do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2012 roku
została opublikowana w dniu 10 maja 2013 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących
zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2013 roku:
• Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,
• Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych
całkowitych dochodów - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 lipca 2012 roku lub później,
• Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2012 roku lub
później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających
się dnia 1 stycznia 2013 roku lub późnej,
• Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących
MSSF po raz pierwszy – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 lipca 2011 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub późnej,
• MSSF 13 Wycena według wartości godziwej – mający zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,
• KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej –
mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku
lub później,
• Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie
aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,
• Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy: Pożyczki rządowe – mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później.
Zarząd Mennicy Polskiej SA, jako Jednostki Dominującej w Grupie Kapitałowej uważa, że
zastosowanie wymienionych wyżej standardów i interpretacji nie miało znaczącego
wpływu na śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe w okresie ich
początkowego zastosowania, z wyjątkiem zaktualizowanego MSR1.
Zaktualizowany MSR1 wymaga odrębnej prezentacji wpływu innych całkowitych
dochodów na przyszłe wyniki finansowe spółek, dzięki oddzielnej prezentacji tych
elementów innych całkowitych dochodów, które nigdy z zysku lub straty nie będą
przeniesione zgodnie z wymogami poszczególnych MSSF. Grupa Kapitałowa wyodrębniła
w sprawozdaniu z całkowitego dochodu pozycje, które w przyszłości zostaną
przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat. Pozycje, które nie zostaną
przeklasyfikowane w przyszłości w prezentowanym śródrocznym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły.
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6.3 Standardy, które nie weszły jeszcze w życie
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:
• MSSF 9 Instrumenty Finansowe – mający zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się od lub po 1 stycznia 2015 r.;
• Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – kompensowanie aktywów i
zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie);
• Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27, Jednostki Inwestycyjne, obowiązujące za
okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie.
Zastosowanie pozostałych standardów i interpretacji nie będzie miało znaczącego wpływu na
sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania.

7 Dane porównawcze
Jako dane porównywalne zaprezentowano dane z opublikowanych skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, za wyjątkiem następujących zmian:
Pozycja
L.p.

Zatwierdzone
sprawozdanie
finansowe

Korekta

Dane po
przekształceniu

SKOSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Koszty ogólnego zarządu

21 335

1 288

22 623

Pozostałe koszty operacyjne

5 619

-1 288

4 331

Podatek dochodowy

7 143

5 351

12 494

8 301

42 813

51 114

Zyski zatrzymane

105 472

42 813

148 285

4

Należności handlowe oraz pozostałe

274 758

-2 943

271 815

5

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

40 334

-186

40 148

6

Zobowiązania z tytułu kredytów

166 218

151

166 369

7

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe

114 362

-1 275

113 087

8

Inne zobowiązania

1 635

-1 635

0

9

Rezerwy - krótkoterminowe

19 881

-4 989

14 892

10

Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych - krótkoterminowe

0

4 620

4 620

1
2

SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ
Aktywo na odroczony podatek
dochodowy
3
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Zmiana nr 1: zmiana prezentacji rezerw na świadczenia pracownicze. Wcześniej prezentowane
były w pozostałej działalności operacyjnej, obecnie – w działalności operacyjnej;
Zmiana nr 2: rozwiązanie (wykorzystanie) aktywa z tytułu podatku odroczonego, w związku z
wniesieniem aportem do spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. znaku towarowego;
Zmiana nr 3: utworzenie aktywa na odroczony podatek dochodowy, wprowadzone jako
korekta lat poprzednich poprzez zyski zatrzymane;
Zmiana nr 4: zmiana prezentacji rozrachunków z tytułu VAT oraz Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Wcześniej rozrachunki VAT prezentowane były rozłącznie salda
należności i zobowiązań. Obecnie – per saldo – w należnościach lub zobowiązaniach.
Należności z tytułu ZFŚS (udzielone pracownikom pożyczki) – po zmianie – zobowiązania;
Zmiana nr 5: zmiana prezentacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wcześniej prezentowane były one jako środki
pieniężne. Obecnie pomniejszają zobowiązania;
Zmiana nr 6: zmiana prezentacji rezerwy utworzonej na zobowiązanie z tytułu odsetek od
kredytu. Wcześniej – rezerwy, po zmianie – zobowiązania z tytułu kredytów;
Zmiana nr 7: konsekwencja zmian numer 4 i 5;
Zmiana nr 8: zmiana prezentacji innych zobowiązań. Wcześniej – inne zobowiązania, po
zmianie – zobowiązania handlowe;
Zmiana nr 9, 10: konsekwencja zmiany numer 6 oraz zmiana prezentacji krótkoterminowych
rezerw na świadczenia pracownicze. Wcześniej – rezerwy, obecnie – odrębna pozycja
zobowiązań - zobowiązania na świadczenia pracownicze;

8 Zmiany zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów
dłużnych
W dniu 3 czerwca 2013 roku został podpisany Aneks nr 2 do Umowy kredytowej z dnia 24
kwietnia 2012 roku z Deutsche Bank Polska S.A. Na mocy tego Aneksu do dotychczasowych
współkredytobiorców, tzn. Spółki Mennica Polska S.A. oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.
przystąpiła Spółka w 100% zależna od Mennicy Polskiej S.A. - Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.
Łączna wysokość przyznanego limitu kredytowego w kwocie 26.000.000,00 zł oraz jego
przeznaczenie nie uległy zmianie. Kredyt może być wykorzystany do łącznej kwoty limitu w
przypadku Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o., natomiast w
przypadku Skarbca Mennicy Polskiej S.A. limit wynosi 5.000.000,00 zł. Termin spłaty kredytu
upływa 16 lipca 2014 roku (Aneks nr 3 z dnia 17 lipca 2013 roku). Na dzień 30 czerwca 2013
roku zadłużenie z tego tytułu nie wystąpiło w przypadku Mennicy Polskiej S.A. i Mennicy
Polskiej od 1766 Sp. z o.o., natomiast w przypadku Skarbca Mennicy Polskiej S.A. wynosiło
3.618.568,54 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Mennica-Metale Szlachetne S.A. jest stroną następujących
umów kredytowych:
• z Bankiem Millenium S.A. - przedłużono do dnia 31 lipca 2015 roku (Umowa z dnia 31
lipca 2013 roku) zawartą w dniu 26 maja 2010 roku umowę kredytu w rachunku bieżącym
nr 1200/10/400/04 z dnia 26.05.2010 roku na kwotę 18 mln zł. Kwota zobowiązania w
ramach powyższej umowy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiła 14.444 tys. zł.
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Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest:
A)

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 WarszawyMokotowa 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 WarszawyMokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr WA3M/00278173/0.

B)

Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez Bank Millennium.

• z PKO Bank Polski S.A. - przedłużono do dnia 31 lipca 2015 roku (Umowa z dnia 31
lipca 2013 roku) umowę kredytu nr 74102010260000110201528173/2009 z dnia 21
września 2009 roku (kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 40
mln zł.). Kwota zobowiązania w ramach powyższej umowy na dzień 30 czerwca 2013
roku wynosiła 26.123 tys. zł.
Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest:
A) 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 WarszawyMokotowa 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 WarszawyMokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr WA3M/00278173/0;
B)

Przelew wierzytelności przysługujących MMS z tytułu umów handlowych, w
zakresie w jakim przelew taki był dopuszczalny zgodnie z postanowieniami danej
umowy; PKO BP występuje w roli Cesjonariusza działającego jako agent
zabezpieczenia w imieniu własnym, ale na rachunek każdego z Banków.
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C)

Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez PKO BP.

• z DZ Bank Polska S.A.- przedłużono do dnia 31 lipca 2015 roku (Umowa z dnia 31 lipca
2013 roku) umowę nr 2011/OO/0030 z dnia 01 marca 2011 roku (odnawialny kredyt
obrotowy na kwotę 29 mln zł). Kwota zobowiązania w ramach powyższej umowy
wynosiła na dzień 30 czerwca 2013 roku 27.030 tys. zł.
• z DZ Bank Polska S.A. - zmieniono termin spłaty umowy kredytu inwestycyjnego nr
2010/KI/0103 na kwotę 18,4 mln zł. Pierwotny termin 31 października 2021 roku,
zmieniony został na 31 lipca 2015 roku (Umowa z dnia 31 lipca 2013 roku). Kwota
zobowiązania w ramach powyższej umowy wynosiła na dzień 30 czerwca 2013 roku
wynosi 17.750 tys. zł.

Zabezpieczeniem limitu kredytowego umów 2011/OO/0030 oraz 2010/KI/0103 jest:
A) 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 WarszawyMokotowa 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 WarszawyMokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr WA3M/00278173/0.
B) Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez DZ Bank.
• z BNP PARIBAS - przedłużono do dnia 31 lipca 2015 roku (Umowa z dnia 31 lipca 2013
roku) umowę nr WAR/3012/11/252/CB z dnia 05 stycznia 2012 roku kredytu (kredyt w
rachunku bieżącym do kwoty 25 mln zł). Kwota zobowiązania w ramach powyższej
umowy wynosiła na dzień 30 czerwca 2013 roku 15.703 tys. zł.
Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest:
A) 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 Warszawy24
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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 WarszawyMokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr WA3M/00278173/0.
B) Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez BNPP.
• z CREDIT AGRICOLE - przedłużono do dnia 31 lipca 2015 roku (Umowa z dnia 31
lipca 2013 roku) umowę kredytu nr KRV/NS/18/2012 z dnia 16 października 2012 roku
(kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 20 mln zł). Kwota zobowiązania w ramach
powyższej umowy wynosiła na dzień 30 czerwca 2013 roku 12.634 tys. zł.
Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest:
A) 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 WarszawyMokotowa 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 WarszawyMokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr WA3M/00278173/0.
B) Zastaw rejestrowy na rachunkach MMS prowadzonych przez Credit Agricole.

W związku z zawarciem umowy dotyczącej spłat zobowiązań z dnia 31 lipca 2013 roku Spółka
Mennica – Metale Szlachetne S.A. oraz akcjonariusz Spółki Mennica Polska S.A. ustanowiły na
rzecz banków dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności kredytowych:
a) Umowa przelewu na zabezpieczenie (przelew wierzytelności z tytułu pożyczki Mennicy oraz
dywidendy);
b) Zastaw na akcjach w kapitale zakładowym Mennicy-Metale Szlachetne S.A.;
c) Zastaw na aktywach Mennicy-Metale Szlachetne S.A. - zbiorze rzeczy i praw stanowiącym
przedsiębiorstwo Spółki z wyłączeniem nieruchomości;
d) Pełnomocnictwa do rachunków dla każdego z banków.

Hipoteki:
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W związku z zawarciem przez Spółkę Mennica-Metale Szlachetne S.A. umowy kredytu
inwestycyjnego a następnie Umowy dotyczącej spłat zobowiązań z dnia 31 lipca 2013 roku
ustanowione zostały następujące hipoteki:

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; hipoteka zwykła
łączna umowna w kwocie 24,8 mln zł oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 14
mln zł.
Postępowania wieczystoksięgowe dotyczące księgi nr WA1W/00094500/2:
•
Postępowanie o wpis do księgi wieczystej hipoteki łącznej umownej do sumy
21.000.000,00 złotych na nieruchomości o numerze KW WA1A/00094500/2 na
rzecz banku Credit Agricole Bank Polska S.A. tytułem zabezpieczenia spłaty
wierzytelności o nieustalonej wysokości, wynikających z umowy kredytu w
rachunku bieżącym nr KRV/NS/18/2012 wraz z odsetkami, prowizjami i
podwyższonymi odsetkami oraz innymi kosztami.
•
Postępowanie o wpis do księgi wieczystej hipoteki łącznej umownej do sumy
43.500.000,00 złotych na nieruchomości o numerze KW WA1A/00094500/2 na
rzecz banku DZ Bank Polska S.A. tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności o
nieustalonej wysokości, wynikających z umowy kredytu nr 2011/OO/0030 wraz z
odsetkami, prowizjami i podwyższonymi odsetkami oraz innymi kosztami.
• Postępowanie o wpis do księgi wieczystej hipoteki łącznej umownej do sumy
26.298.685,60 złotych na nieruchomości o numerze KW WA1A/00094500/2 na
rzecz Banku Millennium S.A. tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności o
nieustalonej wysokości, wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr
1200/10/400/04 wraz z odsetkami, prowizjami i podwyższonymi odsetkami oraz
innymi kosztami.
• Postępowanie o wpis do księgi wieczystej hipoteki łącznej umownej do sumy
25.942.378,26 złotych na nieruchomości o numerze KW WA1A/00094500/2 na
rzecz banku BNP Paribas Bank Polska S.A. tytułem zabezpieczenia spłaty
wierzytelności o nieustalonej wysokości, wynikających z umowy kredytu w
rachunku bieżącym nr WAR/3012/11/252/CB wraz z odsetkami, prowizjami i
podwyższonymi odsetkami oraz innymi kosztami.
• Postępowanie o wpis do księgi wieczystej hipoteki łącznej umownej do sumy
44.102.924,79 złotych na nieruchomości o numerze KW WA1A/00094500/2 na
rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. tytułem
zabezpieczenia spłaty wierzytelności o nieustalonej wysokości, wynikających z
umowy kredytu nr 58102010260000100201680412/2009 wraz z odsetkami,
prowizjami i podwyższonymi odsetkami oraz innymi kosztami.
(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 WarszawyMokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr WA3M/00336526/5;
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- hipoteka zwykła łączna umowna w kwocie 24,8 mln zł oraz hipoteka kaucyjna
łączna do kwoty 14 mln zł na rzecz DZ Bank Polska S.A..
(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 WarszawyMokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr WA3M/00278173/0;
- hipoteka zwykła łączna umowna w kwocie 24,8 mln zł oraz hipoteka umowna
łączna kaucyjna do kwoty 14 mln zł. na rzecz DZ Bank Polska SA
9 Zmiany wartości rezerw, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących wartości
aktywów i innych wielkości szacunkowych
Działając zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Spółki Grupy Kapitałowej w I półroczu
2013 roku dokonały następujących korekt wartości szacunkowych:
• zmniejszyły rezerwę na podatek dochodowy o kwotę 17.209 tys. zł,
• zwiększyły wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę
1.559 tys. zł,
• skorygowały odpisy aktualizujące należności zwiększając je o kwotę 3.126 tys. zł,
• utworzyły odpisy dotyczące zapasów na kwotę 6.859 tys. zł,
• zmniejszyły zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych o kwotę 423 tys. zł.
10 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie wraz z wykazem najważniejszych
zdarzeń ich dotyczących
Opis dokonań Spółek Grupy Kapitałowej w podziale na poszczególne rynki zbytu zostały
szczegółowo opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2013 roku.
11 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy
środków pieniężnych
W związku z ogłoszonym w dniu 19 lutego 2013 roku przez Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji
zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Puławy”), Mennica
Polska S.A., zbyła 1.029.378 sztuk akcji „Puław” o wartości nominalnej 10 zł każda, po
cenie 132,60 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 136.495.522,80 zł, stanowiących 5,385%
kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy „Puław”. Wartość ewidencyjna w/w aktywów w księgach rachunkowych
Mennicy Polskiej S.A. na dzień sprzedaży wynosiła 141.418.618,58 zł, natomiast wartość
w cenie nabycia wynosiła 61.278.369,30 zł.
Spółka zależna od Mennicy Polskiej S.A. – Mennica - Metale Szlachetne S.A. zbyła
20.000 szt. akcji "Puław" po cenie 132,60 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 2.652.000,00
zł, stanowiących 0,10% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym
Zgromadzeniu "Puław". Wartość ewidencyjna w/w aktywów w księgach rachunkowych
Mennicy - Metale Szlachetne S.A. na dzień sprzedaży wynosiła 2.750.000,00 zł, natomiast
wartość w cenie nabycia wynosiła 2.059.900,00 zł.
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Wynik brutto na sprzedaży akcji Puław, zaprezentowany w skróconym śródrocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji Przychody finansowe,
uwzględniający koszty prowizji maklerskiej wyniósł 75.771 tys. zł.
Na wartość skonsolidowanych przepływów pieniężnych z działalności finansowej za okres
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku wpłynęła otrzymana dywidenda z Zakładów
Azotowych Puławy w kwocie 9.531 tys. zł.

12 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w
prezentowanym okresie
Działalność Spółek Grupy Kapitałowej nie wykazuje istotnych sezonowych lub
cyklicznych trendów.

13 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
papierów wartościowych
W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym nie nastąpiła emisja, wykup lub spłata nieudziałowych i kapitałowych
papierów wartościowych.

14 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w
przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
W dniu 5 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A.
podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych w
wysokości 0,50 złotego na jedną akcję. Całkowita kwota dywidendy, wypłaconej w dniu 26
czerwca 2013 roku, wyniosła 25.916.068,00 złotych.

15 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono
sprawozdanie finansowe, nieujętych w sprawozdaniu, a mogących w znaczący
sposób wpłynąć na wyniki finansowe
•

3 czerwca 2013 roku i 17 lipca 2013 roku - podpisanie Aneksów do Umowy
kredytowej z Deutsche Bank Polska S.A. (patrz Nota nr 8);

•

31 lipca 2013 roku - ustanowienia na aktywach znaczącej wartości spółki zależnej, tj.
Mennicy-Metale Szlachetne S.A. zabezpieczeń wierzytelności przysługujących 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 PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
("Banki”) względem MMS w łącznej wysokości na dzień ustanowienia zabezpieczenia
100.614.771,83 zł (patrz Nota nr 16);
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31 lipca 2013 roku – ustanowienie zastawu rejestrowego przez Mennicę Polską S.A. na
100% akcji w kapitale zakładowym Mennicy – Metele Szlachetne S.A., tj. 10.624.500
akcji o wartości nominalnej 1 zł (patrz Nota nr 16);

•

31 lipca 2013 roku – zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Mennicą Polską S.A. jako
Pożyczkodawcą a Mennicą – Metale Szlachetne S.A. jako Pożyczkobiorcą na kwotę
14.000 tys. zł (patrz Nota nr 16);

•

31 lipca 2013 roku – cesja na rzecz Banków (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 PKO Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) wierzytelności Mennicy Polskiej S.A.
względem Mennicy – Metale Szlachetne S.A. z tytułu pożyczki w kwocie
14.000.000,00 zł oraz z tytułu dywidendy w kwocie 65.561.326,20 zł (patrz Nota nr
16);

•

8 sierpnia 2013 roku - wszczęcie z urzędu przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego
Urzędu Skarbowego w Warszawie postępowania podatkowego 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 (patrz
Nota nr 16).

Poza zdarzeniami ujawnionymi w poszczególnych Notach sprawozdania informujemy, że w
okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym oraz do dnia jego publikacji nie
wystąpiły zdarzenia nieujęte w śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym
sporządzonym na dzień 30 czerwca 2013 roku, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć
na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

16 Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach sądowych oraz zobowiązań
warunkowych lub aktywów warunkowych oraz innych pozycji pozabilansowych,
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Postępowanie podatkowe wobec jednostki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A.:
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. - MennicyMetale Szlachetne S.A. (MMS) 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 52.169.065,00 złotych stanowiącej nadwyżkę naliczonego podatku
od towarów i usług nad podatkiem należnym. Ponadto Urząd wstrzymał zwrot VAT za trzy
kolejne miesiące i prowadzi kontrole w tym zakresie, w wyniku czego łączna kwota
należności MMS z tytułu nie zwróconego VAT na koniec roku 2012 wynosi 167.201 tys.
zł.
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
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Mennicy-Metale Szlachetne S.A. wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów
i usług za miesiąc wrzesień 2012 roku.

Poręczenia i gwarancje:
Łączna wartość gwarancji bankowych wystawionych na zlecenie spółek z Grupy
Kapitałowej nie przekracza równowartości 10% kapitałów własnych.
W pierwszym półroczu 2013 roku wystawiono:
•

na zlecenie spółki Mennica Polska SA jedną gwarancje bankową dla Centralnego
Banku Armenii na kwotę 20 tys. euro; jest to gwarancja przetargowa; termin jej
ważności upływa 31 października 2013 roku;

•

na zlecenie spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. jedną gwarancję bankową dla
EEsti Pank, Estonia na kwotę 20 tys. euro; jest to gwarancja przetargowa; termin jej
ważności upłynął 31 lipca 2013 roku.

Zastaw na niektórych aktywach Grupy Kapitałowej –
W dniu 31 lipca 2013 roku, na podstawie zawartych umów, doszło do ustanowienia na
aktywach znaczącej wartości Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki zależnej, tj. MennicyMetale Szlachetne S.A. ("MMS”) następujących zabezpieczeń wierzytelności
przysługujących 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 PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Banki”)
względem MMS w łącznej wysokości na dzień ustanowienia zabezpieczenia
100.614.771,83 zł:
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 150.922.157,75 zł.
2) Zastaw rejestrowy ustanowiony przez Mennicę Polską S.A. na 100% akcji w kapitale
zakładowym MMS, tj. 10.624.500 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, na
zabezpieczenie przyszłej solidarnej wierzytelności Banków z tytułu kary umownej w
wysokości 2.000.000 zł należnej od Mennicy Polskiej S.A. w przypadku naruszenia
zobowiązania do niewykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu MMS w
sprawach dotyczących umorzenia akcji MMS, obniżenia kapitału zakładowego MMS,
podziału MMS. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym wynosi
3.000.000 zł. Wartość księgowa akcji MMS w księgach Mennicy Polskiej S.A. na dzień
publikacji niniejszego sprawozdania wynosi 9.994.341,25 zł.
3) Cesja na rzecz Banków wierzytelności Mennicy Polskiej S.A. względem MMS z tytułu
pożyczki w kwocie 14.000.000,00 zł oraz z tytułu dywidendy w kwocie 65.561.326,20
zł pod warunkiem rozwiązującym - wygaśnięcia zabezpieczonych wierzytelności.
Informacja na temat prowadzonych działań dotyczących postępowań dekretowych Mennicy
Polskiej S.A.:
Postępowanie z wniosku spadkobierców byłych właścicieli Nieruchomości przy ul.
Żelaznej 50 o powierzchni 1064 m2, księga hipoteczna „Nieruchomość w mieście
Warszawie nr 1117 K” o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego toczące się przed
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Prezydentem m.st. Warszawy zostało zakończone wydaniem w dniu 01.08.2013 roku
Decyzji, na mocy której zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego do dnia 5
grudnia 2089 roku do gruntu opisanego powyżej na rzecz Mennicy Polskiej S.A. Decyzja
jest ostateczna.

17 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Poniższe tabele przedstawiają przychody i koszty wzajemnych transakcji z podmiotami
powiązanymi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku oraz stan należności i
zobowiązań od podmiotów powiązanych na dzień 30 czerwca 2013 roku. Kwoty
prezentowane są w tys. zł.
W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym nie wystąpiły transakcje, zawarte przez Spółkę lub jednostki od niej zależne z
podmiotami powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi

w tysiącach złotych

Przychody w I połowie 2013 r.
Przychody
Przychody
ze sprzedaży
ze sprzedaży
wyrobów i
towarów
usług

MENNICA POLSKA S.A. – jednostka
dominująca
Jednostki zależne:
MENNICA INVEST SP. Z O.O.
MENNICA OCHRONA SP. Z O.O.
MENNICA - METALE SZLACHETNE S.A.

MENNICA POLSKA OD 1766 SP. Z O.O.
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
TOWER SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA

Pozostałe
przychody
operacyjne
i przychody
finansowe

Zakupy
wyrobów i
usług

Zakupy
towarów

Pozostałe
koszty
operacyjne i
koszty
finansowe

Należności,
pożyczki
udzielone, etc.

Zobowiązania,
pożyczki
otrzymane,
etc.

13 806

1 538

14

19 561

7 019

207

15 282

6317

9

0

0

9

0

3

2

1

2 421

0

0

58

0

0

488

6

30

10 996

10

158

0

51

730

81

2 134

0

0

9 501

1 094

9

1 567

0

0

0

179

0

0

0

61

20 481

11 697

74

0

11 152

0

11 282

1 152

0

0

0

0

0

0

0

0

SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ S.A.
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Pozycje bilansowe na
30.06.2013 roku

Koszty w I połowie 2013 r.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi
w tysiącach złotych

Przychody w I połowie 2012 r.
Przychody
ze
sprzedaży
wyrobów i
usług

MENNICA POLSKA S.A. – jednostka
dominująca

Przychody
ze
sprzedaży
towarów

Pozycje bilansowe na
30.06.2012 roku

Koszty w I połowie 2012 r.

Pozostałe
przychody
operacyjne
i przychody
finansowe

Zakupy
wyrobów i
usług

Zakupy
towarów

Pozostałe
koszty
operacyjne i
koszty
finansowe

Należności,
pożyczki
udzielone,
etc.

Zobowiązania,
pożyczki
otrzymane, etc.

44 855

18 543

466

39 642

25 931

624

21 783

539

24

0

0

24

0

0

7

1

2 360

0

0

59

0

0

477

6

MENNICA - METALE SZLACHETNE S.A.

12

100 586

0

1 709

8

0

85

340

SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ S.A.

44

3 168

0

397

16 614

0

4

2 779

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

0

0

0

266

0

0

0

18

MENNICA POLSKA OD 1766 SP. Z O.O.

0

35 700

0

2 167

130 447

0

1 199

19 666

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
TOWER SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA

0

0

0

0

0

0

0

0

Jednostki zależne:
MENNICA INVEST SP. Z O.O.
MENNICA OCHRONA SP. Z O.O.
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18 Sprawozdawczość według segmentów działalności.
Dążąc do prezentacji wyników działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
w sposób jak najbardziej przejrzysty i czytelny Zarząd Jednostki Dominującej podjął
decyzję o zmianie sposobu prezentacji wyników finansowych Grupy według
poszczególnych segmentów jej działalności. Przychody i koszty Mennicy Polskiej SA
zakwalifikowane zostały w całości do segmentu I – „Produkty mennicze”. Wcześniej
prezentowane były one w dwóch segmentach: „Produkty mennicze” oraz „Numizmatyczne
towary handlowe i materiały”. Segment IV, tj. „Numizmatyczne towary handlowe i
materiały” przekształcony został w segment „Handel towarami menniczymi”. Nowe
segmenty odpowiadają obecnie specyfice działalności poszczególnych podmiotów Grupy
Kapitałowej. W celu zachowania porównywalności zmianie uległy również dane za rok
2012.
Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. działa 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),
- 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 sprzedaż biletów
komunikacji miejskiej, pre-paidów, opłat parkingowych, usług serwisowych oraz urządzeń
technicznych do obsługi płatności elektronicznych,
- Segment IV – Handel towarami menniczymi obejmujący działalność handlową i
marketingową związaną w szczególności z promocją i dystrybucją monet kolekcjonerskich,
numizmatów, sztabek inwestycyjnych oraz innych towarów menniczych,
- Segment V – Usługi 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
finansowo-księgowym, kadrowym i zaopatrzeniowym,
- Segment VI – Działalność deweloperska obejmująca m.in. sprzedaż mieszkań, miejsc
parkingowych i garażowych.
Wyniki finansowe według segmentów działalności:
a) dane za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku
Lp.

1.
2.
3.

Pozycje
sprawozdania
Przychody
segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)
Przychody
segmentu
(sprzedaż innym
segmentom)
Przychody
segmentu ogółem

Segment
I

Segment
II

Segment
III

Segment
IV

Segment
V

71 487

101 160

246 271

86 130

10 713

15 800

10 766

34 530

2 430

-63 526

0

87 287

111 926

120 660

13 143

-63 526

515 761

246 271

Segment
Korekty
VI

Razem

515 761
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4.

Koszty segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)

75 522

98 215

247 945

71 129

12470

5.

Koszty segmentu
(sprzedaż innym
segmentom)

11 442

11 385

3 969

33426

2762

-62 984

0

6.

Koszty segmentu
ogółem

90 964

109 601

251 914

104 555

15 232

-62 984

509 281

7.

Wynik segmentu

-3 677

2 327

-5 644

16 105

-2 090

-542

6 480

8.

Przychody
nieprzypisane
segmentom

86 457

9.

Koszty
nieprzypisane
segmentom

19 511

10.

Podatek
dochodowy

16 669

11.

Wynik finansowy
netto

56 757

509 282

b) dane za okres od 01.01. do 30.06.2012 roku
Lp.

Pozycje
sprawozdania

Segment
I

Segment
II

Segment
III

Segment
IV

Segment
V

1.

Przychody
segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)

2.

Przychody
segmentu
(sprzedaż innym
segmentom)

3.

Segment
Korekty
VI

100 663

632 770

248 731

159 136

12 222

64 651

100 599

36 161

2 384

-203 795

0

Przychody
segmentu ogółem

165 314

733 369

248 731

195 297

14 605

-203 795

1 153 521

4.

Koszty segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)

127 807

604 281

249 728

100 212

16 566

5.

Koszty segmentu
(sprzedaż innym
segmentom)

34 931

93 865

4 607

66 517

2 613

-202 534

0

6.

Koszty segmentu
ogółem

162 737

698 147

254 335

166 729

19 180

-202 534

1 098 594

7.

Wynik segmentu

2 577

35 222

-5 604

28 568

-4 574

-1 261

54 927

8.

Przychody
nieprzypisane
segmentom

9 149

9.

Koszty
nieprzypisane
segmentom

9 773

Razem

1 153 521

1 098 594

10.

Podatek
dochodowy

12 494

11.

Wynik finansowy
netto

41 809

* na wyniki segmentu I, III i IV znaczący wpływ maja opłaty licencyjne, o których mowa w komentarzu do
wyników Spółki. Opłaty licencyjne podlegają wyłączeniu w ramach korekt konsolidacyjnych.
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Podział segmentów według rynków geograficznych
Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. prowadzi sprzedaż na terenie kraju i poza jego granicami. Poniższa
tabela prezentuje skonsolidowaną sprzedaż w podziale geograficznym rynku:
a) za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku
Lp.
1.
2.
3.

Sprzedaż
Sprzedaż
krajowa
Sprzedaż
eksportowa
Ogółem
sprzedaż

Segment
I

Segment
II

Segment
III

Segment
IV

Segment
V

Segment
Razem
VI

55 980

71 787

246 271

70 108

10 554

0

454 699

15 508

29 373

16 022

159

0

61 061

71 487

101 160

246 271

86 130

10 713

0

515 761

b) za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku
Lp.
1.
2.
3.

Sprzedaż
Sprzedaż
krajowa
Sprzedaż
eksportowa
Ogółem
sprzedaż

Segment
I

Segment
II

Segment
III

Segment
IV

Segment
V

86 438

38 029

248 731

142 653

12 101

527 952

14 224

594 742

16 483

120

625 569

100 663

632 770

159 136

12 222

248 731

Segment
Razem
VI

0

1 153 521

19 Instrumenty finansowe - zmiany w hierarchii wartości godziwej
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ
Poziom 1
Udziały i akcje w tym:
Akcje Zakładów Azotowych Puławy S.A.
Poziom 2
Pochodne instrumenty finansowe - walutowe, w tym:
Aktywa
Zobowiązania
Pochodny instrument finansowy - IRS, w tym:
Aktywa
Zobowiązania
Poziom 3
Certyfikaty inwestycyjne:
certyfikaty inwestycyjne Meritum
certyfikaty inwestycyjne FIZAN

30/06/2013

31/12/2012

0
0
0

142 169
142 169
142 169

4 722

859

4 743
21
0

1080
221
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Metody przyjęte przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych klas aktywów
finansowych lub zobowiązań finansowych:

Poziom 1
Na dzień 30 czerwca 2013r. nie wystąpiły instrumenty finansowe wyceniane do wartości
godziwej, klasyfikowane do poziomu I. Na dzień 30 czerwca 2012 akcje Spółki Zakłady
Azotowe Puławy S.A. były wyceniane na podstawie aktualnych cen tych akcji na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Poziom 2
Pochodne instrumenty finansowe wyceniane są na podstawie danych przekazywanych przez
zewnętrzne instytucje finansowe.
Poziom 3
Do oszacowania wartości godziwej nienotowanych aktywów finansowych stosowane są różne
metody oparte na założeniach poszczególnych jednostek i danych własnych.. Pozycje na dzień
bilansowy nie wystąpiły.
W okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym w Spółkach Grupy
Kapitałowej nie miało miejsca przesunięcie instrumentów między poszczególnymi
poziomami.

20 W przypadku instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej –
informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem – nie wystąpiły zmiany sposobu (metod)
wyceny instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej.

21 Informacje na temat zmian w sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych Grupy, niezależnie od tego czy te
aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy skorygowanej cenie
nabycia
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym powyższe zmiany nie
wystąpiły.
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22 Informacje o wynagrodzeniach, o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i
gwarancji, poręczeń oraz innych umów zobowiązujących do świadczeń na
rzecz spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Grupę Kapitałową
Mennica Polska S.A.. Kluczowymi osobami zarządzającymi w Grupie
Kapitałowej jest Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki Dominującej.
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej SA
L.p.

1
2
3
4
5

Nazwisko

Brukszo
Felbur
Jakubas
Panek
Sendecki

Imię

Wynagrodzenie

Paweł
Marek
Zbigniew
Mirosław
Piotr
RAZEM

37 313,67
37 313,67
44 776,41
37 313,67
41 045,04
197 762,46

Wynagrodzenia Zarządu Mennicy Polskiej SA:

L.p. Nazwisko

1
2
3

Zambrzycki
Sissons
Kula
Razem

Imię

Wynagrodzenie z tytułu
Wynagrodzenie otrzymane zasiadania w Zarządach
w Mennicy Polskiej SA
i Radach Nadzorczych
spółek zależnych

Grzegorz
Barbara*
Leszek

342 000,00
233 980,66
120 000,00
695 980,66

96 911,09
87 101,80
0,00
184 012,89

* Członek Zarządu do dnia 27 marca 2013 roku

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem – nie wystąpiły kredyty, pożyczki i gwarancje,
poręczenia oraz inne umowy zobowiązujące do świadczeń na rzecz Spółki przez osoby
zarządzające i nadzorujące Mennica Polska S.A.

23 Pozostałe informacje
W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym:
•

nabyto 100 % udziałów w spółce Skarbiec Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z
o.o.(Nota 2), poza tym nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółek w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności,

•

nie występują zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe poza ujawnionymi w
niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

•

podmiot dominujący nie publikuje prognoz wyników na dany rok,

•

nie wystąpiły inne zdarzenia określone w § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawanie za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (D.U. nr 33 poz. 259 z 2009 roku z
późniejszymi zmianami).
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Podpisy wszystkich członków Zarządu Jednostki Dominującej Mennica Polska S.A.
Data

Imię i nazwisko

29 sierpnia 2013 r.

Grzegorz Zambrzycki

29 sierpnia 2013 r.

Leszek Kula

Funkcja

Podpis

Prezes Zarządu,
Dyrektor Naczelny

Członek Zarządu,
Dyrektor Operacyjny

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
Data
29 sierpnia 2013 r.

Imię i nazwisko
Małgorzata LisWąsowska

Funkcja
Dyrektor ds.

Podpis

Finansowych
Główny Księgowy
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