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MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
30 września 2013 roku

Warszawa, dnia 14 listopada 2013 roku

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

wedle naszej najlepszej wiedzy skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe sporządzone na dzień 30 września 2013 roku i dane porównywalne na
dzień 31grudnia 2012 roku oraz na dzień 30 września 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.

Zarząd:

Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

Leszek Kula – Członek Zarządu

Katarzyna Iwuć – Członek Zarządu
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Wybrane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł
9 miesięcy zakończonych

w tys. EUR
9 miesięcy zakończonych

30.09.2013

30.09.2013

30.09.2012

30.09.2012

Przychody netto ze sprzedaży
746 408
1 852 454
176 744
441 607
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-7 497
80 067
-1 775
19 087
Zysk (strata) brutto
67 466
80 687
15 975
19 235
Zysk (strata) netto z działalności
42 176
60 544
9 987
14 433
kontynuowanej
Zysk netto
42 176
60 544
9 987
14 433
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej – (w zł/ EUR)
- zwykły
0,85
1,25
-0,20
0,30
- rozwodniony
0,85
1,25
-0,20
0,30
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Razem przepływy pieniężne

-5 512

-2 722

-1 305

-649

14 434

12 434

3 418

2 964

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)

30.09.2013

w tys. EUR

31.12.2012

30.09.2013

31.12.2012

827 524
129 260
592 655
51 832 136

992 123
300 556
641 378
51 832 136

196 268
30 657
140 563
51 832 136

242 680
73 518
156 885
51 832 136

11,43

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-

30.09.2013

30.09.2012

4,2231

4,1948

30.09.2013

31.12.2012

4,2163

4,0882

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
Kurs obowiązujący na dzień
EURO
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SKONSOLIDOWANE
01.01.2013 01.01.2012 01.07.2013 01.07.2012
SPRAWOZDANIE
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
30.09.2013

30.09.2012

30.09.2013

30.09.2012

746 408

1 852 454

230 647

698 933

208 175

208 030

52 092

59 206

538 233

1 644 424

178 555

639 727

Koszt własny sprzedaży

708 367

1 719 441

224 527

654 341

Zysk brutto ze sprzedaży

38 041

133 013

6 120

44 592

w tysiącach złotych

Działalność kontynuowana
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i
usług
Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów

Pozostałe przychody operacyjne

10 694

4 709

7 306

2 447

Koszty sprzedaży

12 154

15 342

3 436

4 471

Koszty ogólnego zarządu

23 722

35 682

6 998

13 059

Pozostałe koszty operacyjne

20 356

6 631

5 853

2 300

Zysk na działalności operacyjnej

-7 497

80 067

-2 861

27 209

Przychody finansowe

82 601

8 622

409

1 735

7 638

8 002

3 508

2 560

Wynik na działalności finansowej

74 963

620

-3 099

-825

Zysk / (strata) przed
opodatkowaniem

67 466

80 687

-5 960

26 384

Podatek dochodowy

25 290

20 143

8 621

7 649

Zysk / (strata) netto z działalności
kontynuowanej

42 176

60 544

-14 581

18 735

0

0

0

0

42 176

60 544

-14 581

18 735

Akcjonariuszom jednostki
dominującej

44 070

64 886

-13 954

20 245

Do udziałów niekontrolujących

-1 894

-4 342

-627

-1 510

Koszty finansowe

Działalność zaniechana
Zysk / (strata) netto na działalności
zaniechanej

Zysk / (strata) netto ogółem
Przypisany:
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SKONSOLIDOWANE
01.01.2013 01.01.2012 01.07.2013 01.07.2012
SPRAWOZDANIE
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
30.09.2013

30.09.2012

30.09.2013

30.09.2012

- zyski / straty z tytułu przeszacowania
aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży

0

42 422

0

22 606

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ,
które mogą zostać przeklasyfikowane

0

8 060

0

4 295

Inne całkowite dochody netto

0

34 362

0

18 311

42 176

94 906

-14 581

37 046

0

0

w tysiącach złotych

Inne całkowite dochody
Pozycje, które w przyszłości zostaną
przeklasyfikowane do rachunku zysków i
strat:

CAŁKOWITE DOCHODY
OGÓŁEM
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki
dominującej

44 070

99 248

-13 954

38 556

Do udziałów niekontrolujących

-1 894

-4 342

-627

-1 510

Podstawowy

0,85

1,25

-0,27

0,39

Rozwodniony

0,85

1,25

-0,27

0,39

Zysk netto przypadający na jedną
akcję przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej
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SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ

30.09.2013

31.12.2012

w tysiącach złotych

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
i współzależnych wycenianych metodą praw
własności

133 867
113 690
65 663

134 242
2 285
167 195

0

142 940

44 384

51 114

792

4 648

358 396

502 424

166 810
0
3 136
243 426
55 747
9

171 611
4 266
1 859
271 815
40 148
0

Aktywa obrotowe razem

469 128

489 699

Aktywa razem

827 524

992 123

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności handlowe oraz pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa obrotowe
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SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ

30.09.2013

31.12.2012

w tysiącach złotych

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

51 832

51 832

14 047

14 047

0
278 438
0
192 355
55 983

49 421
304 354
16 051
148 285
57 388

592 655

641 378

92 212

27 544

3 190
379
0

2 542
570
33

9 828

19 500

105 609

50 189

18 918

106 070

0

60 299

76
94 991
5 913
9 362

1 588
113 087
14 892
4 620

Zobowiązania krótkoterminowe razem

129 260

300 556

Zobowiązania razem

234 869

350 745

Pasywa razem

827 524

992 123

Kapitał własny razem
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz
innych instrumentów dłużnych
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Zobowiązania długoterminowe razem
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
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tysiącach złotych

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

Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2013

Kapitał
akcyjny

Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Akcje
własne

Kapitał
rezerwowy z
aktualizacji
wyceny

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

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

Kapitał własny
przypadający
Zyski
Udziały
akcjonariuszom
zatrzymane
mniejszości
jednostki
dominującej

51 832

0

14 047

49 421

304 354

16 051

105 473

541 178

57 388

598 566

0

0

0

0

0

0

42 812

42 812

0

42 812

51 832

0

14 047

49 421

304 354

16 051

148 285

583 990

57 388

641 378

44 070

44 070

-1 894

42 176

Całkowite dochody ogółem
Nabycie/ sprzedaż akcji własnych
Wypłata dywidendy

-25 916

Emisja akcji
Podział wyniku finansowego

-49 421

-16 051

Pozostałe zmiany

Kapitał własny na dzień
30 września 2013

Kapitał
własny
ogółem

51 832

0

14 047

0

8

278 438

0

192 355

0

0

-25 916

-25 916

0

0

-65 472

-65 472

0

489

489

536 673

55 983

592 655

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
30 września 2013 roku

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

Kapitał
akcyjny

Akcje
własne

Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
rezerwowy z
aktualizacji
wyceny

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Kapitał własny
przypadający
Zyski
Udziały
akcjonariuszom
zatrzymane
mniejszości
jednostki
dominującej

Kapitał
własny
ogółem

59 138

-7 306

14 047

0

243 753

18 967

43 728

372 327

59 344

431 671

0

0

0

0

0

0

53 515

53 515

0

53 515

59 138

-7 306

14 047

0

243 753

18 967

97 243

425 842

59 344

485 186

34 362

64 886

99 248

-4 342

94 906

Całkowite dochody ogółem
Nabycie/ sprzedaż akcji
własnych

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

-7 306

7 306

0

0

Wypłata dywidendy

0

0

Emisja akcji

0

0

0

0

0

0

Podział wyniku finansowego

60 486

-60 486

Pozostałe zmiany

Kapitał własny na dzień
30 września 2012

51 832

0

14 047

0

304 239

9

53 329

101 643

525 090

55 002

580 092
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01. 30.09.2013

01.01. 30.09.2012

w tysiącach złotych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za okres

42 176

60 544

Korekty
Amortyzacja
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych
Zyski / (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej
Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych
Odsetki
Podatek dochodowy

-26 695
23 847
-559
-89 999
816
5 426
25 290

-46 946
29 462
666
-7 272
208
5 029
20 143

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

27 103
4 801
-19 799

-58 305
-24 580
-17 777

-3 622

5 480

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności
operacyjnej

15 481

13 598

Odsetki zapłacone
Podatek zapłacony

-5 345
-15 648

-5 063
-11 257

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-5 512

-2 722

362

172

145 055
9 719
490

5 604
3 532
1 655

-10 275

-8 310

-15 529
-7 654

-92
-8 831

122 168

-6 270

398

0

12 401
-25 916
-88 726
-379

59 539
0
-37 660
-453

-102 222

21 426

Przepływy pieniężne netto, razem

14 434

12 434

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

14 993

11 768

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

40 754
559
55 747

22 429
-666
33 531

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
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
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INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU
1. Informacje ogólne
Mennica Polska S.A. 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 dnia 1 stycznia do dnia 27 marca 2013 roku Zarząd w Mennicy Polskiej
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 20 października 2013 roku Zarząd
w Mennicy Polskiej S.A. sprawowali:
- Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
- Leszek Kula – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny.
W okresie od dnia 21 października 2013 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd
w Mennicy Polskiej S.A. sprawowali:
- Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
- Leszek Kula – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny;
- Katarzyna Iwuć – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.
W okresie sprawozdawczym oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego
skróconego sprawozdania finansowego Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej S.A.
tworzyli:
- Zbigniew Jakubas – Przewodniczący;
- Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego;
- Paweł Brukszo – Członek;
- Marek Felbur – Członek;
- Mirosław Panek – Członek.
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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.
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 S.A. 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 kwartalnego 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 kwartalnego
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 udział
w kapitale
zakładowym

Procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

26 240 970

50,63%

50,63%

ING OFE

4 000 000

7,72%

7,72%

Amplico OFE

4 000 000

7,72%

7,72%

OFE PZU "Złota Jesień"

2 600 000

5,02%

5,02%

Akcjonariusz

Zbigniew Jakubas wraz z
podmiotami zależnymi

Liczba akcji

Stan posiadania akcji Spółki dominującej lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające i nadzorujące emitenta:
Zgodnie z posiadanymi informacjami stan posiadania akcji Spółki dominującej 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 śródrocznego;
- Pozostałe osoby zarządzające nie posiadają akcji/opcji Spółki;
2. Osoby nadzorujące:
- 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
śródrocznego;
- Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji/opcji Spółki.
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2. Informacje o Grupie Kapitałowej
W skład Grupy na dzień 30 września 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. W dniu 21 października 2013 roku
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1
ksh, art. 515 §1 ksh oraz art. 516 § 6 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki
Skarbiec Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę
Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółka przejmująca), bez podwyższania kapitału
zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na
akcje spółki przejmującej.
3. Mennica - Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie, 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 %
akcji.
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 marca 2011
roku.
5. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo - Akcyjna
(Tower SKA) 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 złoty każda. 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
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Polska S.A. W dniu 5 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Tower SKA z 50.000 złotych
do 150.000 złotych, tj. o kwotę 100.000 złotych w drodze emisji 100.000 akcji
imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda. Cena emisyjna 1 akcji wynosi
1.265,57 złotych. Wszystkie nowowyemitowane akcje zostały objęte przez Mennicę
Polską S.A. i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pereca 21 w Warszawie wraz
z prawami własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości.
Szczegółowy opis przedmiotu aportu został zawarty w Nocie numer 14.
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.
W dniu 22 października 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Mennicy Ochrona Sp. z o.o. podjęło uchwałę o umorzeniu 500 udziałów w kapitale
zakładowym Mennicy Ochrona Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 złotych każdy,
tj. łącznej wartości nominalnej 250.000 złotych. W dniu 22 października 2013 roku
pomiędzy Mennicą Ochrona Sp. z o.o. a Mennicą Polską S.A. została podpisana
Umowa zbycia udziałów na mocy której Mennica Polska S.A. zbyła 500 udziałów
w kapitale zakładowym Mennicy Ochrona Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500
złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 250.000 złotych, a Mennica Ochrona
Sp. z o.o. te udziały nabyła w celu ich umorzenia. Umorzenie udziałów zostało
sfinansowane z niepodzielonego czystego zysku Mennicy Ochrona Sp. z o.o.,
zgromadzonego na kapitałach zapasowych i nastąpiło bez obniżenia kapitału
zakładowego.
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.
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
5 lutego 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 4 lutego 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. – do dnia 20 października 2013 roku
100 % udziałów należało do Skarbca Mennicy Polskiej S.A. Spółka została nabyta na
podstawie umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej S.A.
a spółką Weltbild Polska Sp. z o.o. z dnia 9 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z jej treścią
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Skarbiec nabył 100% udziałów w kapitale spółki Vrises Sp. z o. o. Umowę ostateczną
podpisano w dniu 4 czerwca 2013 roku. Cena zakupu wyniosła 4.008 tys. zł. Wartość
nabytych aktywów netto – 4.004 tys. zł. W dniu 18 września 2013 roku Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Skarbiec Mennicy Polskiej od 1766 sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę w sprawie połączenia ze spółką
Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych
w planie połączenia ogłoszonym w MSiG nr 157 z dnia14 sierpnia 2013 r. W dniu 21
października 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Spółek.
Czas trwania jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

3. Zakres i metoda konsolidacji
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za 9 miesięcy
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.
W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym do Grupy Kapitałowej zostały włączone i po raz pierwszy 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. (W dniu 21 października 2013 roku
nastąpiło połączenie spółki Skarbiec Mennicy Polskiej od 1766 sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-851), ul. Waliców 11 ze spółką Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.
– patrz Nota nr 2).

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 września 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku,
użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje sprawozdania
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września 2013 oraz 30 września 2012 roku przeliczono według kursu
będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego
z 9 miesięcy zakończonych 30 września 2013 oraz 30 września 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:
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Rodzaj sprawozdania
Sprawozdanie z sytuacji
finansowej
Sprawozdanie z całkowitych
dochodów,
Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych

30 września 2013

31 grudnia 2012

30 września 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 września 2013
3,1227
4,2163
5,0452
3,4500

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

30 września 2012
3,1780
4,1138
5,1571
3,4008

5. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej
S.A. obejmuje okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku: sprawozdanie
z sytuacji finansowej obejmuje dane na dzień 30 września 2013 roku oraz dane
porównywalne na dzień 31 grudnia 2012 roku, a sprawozdanie z całkowitych dochodów,
sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z przepływów
pieniężnych obejmuje dane za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku oraz
dane porównywalne za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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
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2012 roku, opublikowanym 24 kwietnia 2013 roku (korekta z dnia 8 maja 2013 roku,
a opublikowana w dniu 10 maja 2013 roku).
Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
zatwierdzone przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A. jako Spółki Dominującej
w dniu 14 listopada 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 kwartalnym 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
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 kwartalnego 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
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•

•
•
•
•

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

L.p.

Pozycja

Zatwierdzone
sprawozdanie
finansowe

Korekta

Dane po
przekształceniu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Pozostałe przychody operacyjne
1

Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne

2

Podatek dochodowy

5 405

-696

4 709

34 979

703

35 682

8 030

-1 399

6 631

12 116

8 027

20 143

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywo na odroczony podatek
dochodowy

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

60 148

151

60 299

114 362

-1 275

113 087

1 635

-1 635

0

19 881

-4 989

14 892

0

4 620

4 620

3

6
7

Zobowiązania z tytułu kredytów,
pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych
Zobowiązania handlowe oraz
pozostałe

8

Inne zobowiązania

9

Rezerwy - krótkoterminowe

10

Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych - krótkoterminowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11

Utworzenie / (odwrócenie)
odpisów aktualizujących

12

Zmiana stanu należności

20

2 182

-2 182

0

-60 487

2 182

-58 305
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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;
Zmiana nr 11,12: zmiana prezentacji zmiany stanu należności. Wcześniej prezentowano
oddzielnie zmianę wartości odpisów aktualizujących należności i zmianę stanu należności
brutto. Obecnie – zmiana stanu należności netto.
Dodatkowo na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nastąpiła zmiana prezentacji gruntu znajdującego się w użytkowaniu wieczystym
spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. W sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2012 roku
Spółka prezentowała użytkowanie wieczyste gruntu w pozycji Nieruchomości inwestycyjne. Na
dzień 30 września 2013 roku nastąpiło przeklasyfikowanie tej pozycji do Wartości niematerialnych
i prawnych. Wartość przeklasyfikowanych aktywów wyniosła 106.275 tys. zł. W pozycji
Nieruchomości inwestycyjne Spółka prezentuje aktualnie wartość budynków i budowli
wynajmowanych odbiorcom zewnętrznym.

8. Zmiany zobowiązań
instrumentów dłużnych

z

tytułu

kredytów,

pożyczek

oraz

innych

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 września 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 4.713.745,87 zł.
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Na dzień 30 września 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 maja 2010 roku na kwotę
18 mln zł. Kwota zobowiązania w ramach powyższej umowy na dzień 30 września 2013
roku wynosiła 13.297 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
numerze
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 numerze 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 numerze 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 września 2013 roku wynosiła 21.551 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
numerze
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 numerze 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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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.
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 września 2013 roku 23.292 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 września 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 numerze
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.
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 września 2013 roku 12.857 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 numerze 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
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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.
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 września 2013 roku
10.050 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 numerze 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.
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:
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:
a. nieruchomości będącej własności MMS położonej w Radzyminie przy ul. Weteranów
95, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
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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.
b.

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 numerze WA3M/00336526/5;
- 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..

c.

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 numerze 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 S.A.
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9. Zmiany wartości rezerw, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących
wartości aktywów i innych wielkości szacunkowych
Działając zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Spółki Grupy Kapitałowej
w okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym dokonały następujących korekt wartości szacunkowych:
• zmniejszyły rezerwę na podatek dochodowy o kwotę 9.672 tys. zł,
• zmniejszyły wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę
6.730 tys. zł,
• skorygowały odpisy aktualizujące należności zwiększając je o kwotę 1.894 tys. zł,
• skorygowały odpisy dotyczące wartości zapasów zwiększając je o kwotę 6.863 tys. zł,
• zwiększyły zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych o kwotę 5.390 tys. Zł,

10. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie wraz z wykazem najważniejszych
zdarzeń ich dotyczących
•

W dniu 19 września 2013 roku Mennica Polska S.A. złożyła wiążącą ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia Narodowego Banku Polskiego (NBP) na
„Dostawę monet powszechnego obiegu o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr”. Przedmiotem
oferty była dostawa monet powszechnego obiegu o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr
w okresie od dnia zawarcia z Narodowym Bankiem Polskim Umowy na dostawę
monet powszechnego obiegu o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr do dnia 31 grudnia 2016
roku w łącznej ilości i według specyfikacji wskazanej w Ostatecznych Warunkach
Zamówienia określonych przez NBP. Wartość złożonej oferty netto wynosiła
64.999.900 złotych na monety w wariancie podstawowym wykonane na krążkach ze
stali pokrytej jednowarstwowo mosiądzem. Wartość złożonej oferty netto wynosiła
61.355.870 złotych na monety w wariancie alternatywnym wykonane na krążkach ze
stali pokrytej dwuwarstwowo miedzią i mosiądzem. W dniu 31 października 2013
roku, w wyniku zakończonego postępowania przetargowego, NBP zawarł umowę na
dostawę monet 1, 2 i 5 groszy ze zmienionego stopu i nowym awersem. Na mocy
zawartego kontraktu od kwietnia 2014 roku do końca 2016 roku ich producentem
będzie The Royal Mint z Wielkiej Brytanii. Mennica Polska S.A. na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego nadal będzie produkowała monety powszechnego
obiegu o nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł oraz monety okolicznościowe
i kolekcjonerskie.

•

W dniu 20 września 2013 roku w wyniku przeprowadzenia przez Gminę Wrocław
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa pomiędzy
Gminą Wrocław (Zamawiający) a Mennicą Polską S.A. (Wykonawca), na podstawie
której Mennica Polska S.A. świadczyć będzie na rzecz Gminy Wrocław usługi
dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w formie elektronicznej kodowanych na
Wrocławskiej Karcie Miejskiej (URBANCARD), biletów w formie tradycyjnej,
biletów telefonicznych i biletów kolejki linowej. Umowa zawarta została na okres
48 miesięcy liczony od dnia 02 grudnia 2013 roku do dnia 01 grudnia 2017 roku lub do
wyczerpania wartości umowy bez prawa wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze
Stron. W przypadku zmiany cen biletów określonych w załączniku do umowy lub
innych decyzji Zamawiającego wpływających na pomniejszenie o 30% rocznej
należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, Wykonawca po zakończeniu
roku, w którym powyższa sytuacja miała miejsce, może odstąpić od umowy, po
uprzedzeniu oraz za wezwaniem Zamawiającego do zmiany warunków wykonywania
umowy. Uzgodnienia Stron w tym zakresie nie mogą przekroczyć 180 dni roboczych.
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Szacowana wartość umowy liczona jako wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu
realizacji umowy wynosi 58.536.585,37 zł netto za cały okres trwania umowy.

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.
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
9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku wpłynęła otrzymana dywidenda z Zakładów
Azotowych Puławy w kwocie 9.719 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.

27

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
30 września 2013 roku

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

W dniu 31 października 2013 roku Narodowy Bank Polski, w wyniku zakończonego
postępowania przetargowego, w którym ofertę złożyła Mennica Polska S.A., zawarł
umowę na dostawę monet 1, 2 i 5 z The Royal Mint z Wielkiej Brytanii (patrz Nota nr
10);

•

Przedłużenie terminu zakończenia postępowania w zakresie prawidłowości rozliczeń
w podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2012 roku Mennicy - Metale
Szlachetne S.A. do dnia 9 grudnia 2013 roku (patrz Nota nr 16).

•

W dniu 6 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej
S.A. podjęło Uchwałę, na mocy której postanowiło rozporządzić, w sposób
i na warunkach opisanych poniżej, przysługującymi Mennicy Polskiej S.A. prawami
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pereca 21 w Warszawie,
uregulowanej na dzień podjęcia niniejszej uchwały w księdze wieczystej
WA4M/00438639/2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/1 o powierzchni 10
198 m2 (powstała z działki 106 o łącznej powierzchni 10 337 m2, a dawniej działek nr
64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 i 76) w obrębie 6-01-06 („Nieruchomość”)
wraz z prawami własności budynków i budowli („Budynki”) posadowionych na
Nieruchomości w postaci:
1. budynku murowanego, wzniesionego w roku 1954- budynku administracyjnobiurowego- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 1,
o funkcji „budynki biurowe”, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 617,00 m2;
2. budynku murowanego, wzniesionego w roku 1954- budynku produkcyjnegooznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 2, o funkcji „budynki
przemysłowe”, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej, o powierzchni zabudowy 3 893,00 m2,
3. budowli magazynu paliw- wymienionego pod poz 6 w wykazie stanowiącym
załącznik do decyzji Wojewody Warszawskiego nr 321/93 z dnia 24 czerwca 1993
roku, nieujawnionego w kartotece budynków- o powierzchni zabudowy 60,0 m2
i powierzchni użytkowej 50,0 m2;
4. budynku murowanego, wzniesionego w roku 1963- budynku rozprężalni gazów
i podziemnego zbiornika sprężonego powietrza - oznaczonego w rejestrze
budynków jako budynek na działce 4, o funkcji „budynki przemysłowe”, o jednej
kondygnacji nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy
45,00 m2
5. budynku murowanego, wzniesionego w roku 2002- oczyszczalni ścieków
przemysłowych- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 3,
o funkcji „inne budynki niemieszkalne”, o dwóch kondygnacjach nadziemnych
i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 197,00 m2
6. budynku murowanego, wzniesionego w roku 1996- budynku biurowegooznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 6, o funkcji „budynki
biurowe”, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o powierzchni zabudowy 359,00
m2
7. budynku murowanego, wzniesionego w roku 1962-budynku magazynu gazów
technicznych- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 5,
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o funkcji „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”, o jednej kondygnacji
nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 16,00 m2
i wszelkich innych budowli, urządzeń i naniesień na Nieruchomości,
a w szczególności ogrodzeń, dróg, placów, przyłączy wodociągowych,
kanalizacyjnych i in., linii kablowej oświetleniowej, linii magistralnej oraz
instalacji, które służą do prawidłowego korzystania z kilku lub wszystkich
Budynków.
Rozporządzenie prawami opisanymi powyżej nastąpi poprzez wniesienie
przedmiotowych praw tytułem aportu na pokrycie obejmowanych przez Mennicę
Polską S.A. nowowyemitowanych akcji spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower
Spółka Komandytowo - Akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Mennica Polska
S.A., w liczbie oraz po cenie emisyjnej akcji ustalonej w formie uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka
Komandytowo - Akcyjna.
Rozporządzenie prawami opisanymi powyżej nastąpi po wartości wniesienia aportem
praw opisanych powyżej, wynikającej z aktualnej na dzień podjęcia niniejszej
uchwały, wyceny przedmiotowych praw, sporządzonej dnia 30 października 2013 roku
przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego Inż. Pawła Janiszewskiego,
uprawnienia zawodowe nr 1774, tj. za kwotę nie niższą niż 126.557.000 złotych, przy
czym liczba oraz cena emisyjna emitowanych akcji spółki Mennica Polska Spółka
Akcyjna Tower Spółka Komandytowo - Akcyjna zostanie ustalona w formie uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka
Komandytowo - Akcyjna.
• W dniu 6 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej
S.A., podjęło Uchwałę na mocy której postanowiło:
1. 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 w ilości
nieprzekraczającej 1.832.136 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące sto
trzydzieści sześć) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
stanowiących łącznie nie więcej niż 3,5 % (trzy całe pięć dziesiątych procenta)
kapitału zakładowego na następujących zasadach („Program Skupu Akcji
Własnych”):
a. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić nie później niż do dnia
30 czerwca 2014 roku,
b. Program Skupu Akcji Własnych podany zostanie przez Zarząd do publicznej
wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, przed
rozpoczęciem jego realizacji,
c. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, nie może
przekroczyć kwoty 32.000.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony złotych),
d. Z zastrzeżeniem lit. a i b powyżej, skup Akcji Własnych w ramach Programu
Skupu Akcji Własnych prowadzony będzie do chwili wyczerpania środków
przeznaczonych na realizację Programu Skupu Akcji Własnych, nie dłużej
jednak niż do dnia 30 czerwca 2014 roku,
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e. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie
anonimowym na Rynku Regulowanym,
f. Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena
ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych przez Spółkę,
niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna
najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym
i jednocześnie nie wyższa niż 17 zł (siedemnaście złotych) za jedną Akcję
Własną,
g. Spółka nabywać będzie Akcje Własne w ilości nieprzekraczającej dziennie 25 %
(dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu
obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni
poprzedzających każdy dzień nabycia, przy czym z uwagi na niską płynność
akcji Spółki, przedmiotowy próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), może zostać,
po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazania do publicznej
wiadomości informacji o takim zamiarze – przekroczony do nie więcej jednak
niż 50 % (pięćdziesiąt procent), odpowiedniego, średniego, dziennego
wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20
(dwudziestu) dni poprzedzających każdy dzień nabycia,
h. Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach
Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą
przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po
zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji,
z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:
- po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość
Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji
Własnych oraz ich średniej ceny,
- po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe
sprawozdanie z jego realizacji.
2. Nabyte Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.
3. W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. zwoła Walne
Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie
uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału
zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
• Zarząd Mennicy Polskiej S.A. zawarł w dniu 05 listopada 2013 roku ze Spółką
Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo - Akcyjna umowę
nabycia 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000001
(słownie: jeden) do 100000 (słownie: sto tysięcy) w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości
nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz pokrycia ich wkładem
niepieniężnym na podstawie zawartej w dniu 05 listopada 2013 roku umowy
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków
stanowiących odrębne nieruchomości (aport) w postaci: praw użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pereca 21 w Warszawie, uregulowanej
na dzień podjęcia niniejszej uchwały w księdze wieczystej WA4M/00438639/2,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/1 o powierzchni 10 198 m2 (powstała
z działki 106 o łącznej powierzchni 10 337 m2, a dawniej działek nr 64, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75 i 76) w obrębie 6-01-06 („Nieruchomość”) wraz z prawami
własności budynków i budowli („Budynki”) posadowionych na Nieruchomości
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(szczegółowy opis Nieruchomości powyżej) o łącznej wartości 126.557.000 złotych
(Wycena na dzień 30 października 2013 roku). Wartość Nieruchomości w księgach
Emitenta na dzień 5 listopada wynosi 13.395.002,64 zł (słownie: trzynaście milionów
trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote, sześćdziesiąt cztery grosze). Przed
nabyciem Nieruchomości przez Spółkę Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka
Komandytowo - Akcyjna, Nieruchomość przeznaczona była na cele inwestycyjne.
Spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo - Akcyjna
będzie kontynuować dotychczasowe przeznaczenie Nieruchomości.
Poza zdarzeniami opisanymi powyżej oraz ujawnionymi w poszczególnych Notach
sprawozdania informujemy, że w okresie objętym niniejszym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym oraz do dnia jego publikacji nie wystąpiły zdarzenia nieujęte
w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na
dzień 30 września 2013 roku, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.

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.:
Spółka posiada udziały w jednostce zależnej Mennica Metale - Szlachetne S.A. („MMS”).
Wartość księgowa akcji MMS w księgach Spółki na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania wynosi 9.994.341,25 zł.
W dniu 09 sierpnia 2013 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. powziął informację, iż w dniu
07 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 niezwróconego VAT na dzień
30 września2013 roku wynosi 167.201 tys. zł.
W dniu 11 października 2013 roku spółka zależna MMS otrzymała pismo z dnia
8 października 2013 roku od Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
w Warszawie informujące o wyznaczeniu na dzień 9 grudnia 2013 roku nowego terminu
zakończenia postępowania podatkowego za wrzesień 2012 roku. Terminy zwrotu podatku
VAT za miesiące październik, listopad i grudzień 2012 roku również zostały przedłużone
do czasu zakończenia kontroli przez Dyrektora UKS w Warszawie.
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.
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Poręczenia i gwarancje:
Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego na
zlecenie Spółki otwarte były następujące gwarancje i poręczenia:

Waluta

Termin
ważności

150 000,00

PLN

2014-10-30

400 000,00

PLN

2013-12-31

625 000,00

PLN

2014-06-30

500 000,00

PLN

2014-05-13

Gwarancja
bankowa

200 000,00

PLN

2013-11-30

Gwarancja
bankowa

1 678 791,62

PLN

2014-01-31

Gwarancja
bankowa

102 692,70

PLN

2014-12-31

Gwarancja
bankowa

690 145,97

PLN

2014-12-31

Gwarancja
bankowa

1 000 000,00

PLN

2014-05-31

Gwarancja

153 355,08

PLN

2016-04-20

Gwarancja

82 911,33

PLN

2016-07-10

Gwarancja

150 315,60

PLN

2016-11-10

1 000 000,00

PLN

2013-11-15

2 592 000,00

PLN

2018-01-31

25 000,00

EUR

2014-01-31

4 500 000,00

EUR

2015-07-31

Beneficjent

Produkt

P4 Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-781
Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz
którego działa Zarząd Transportu Miejskiego, ul.
Senatorska 37, 00-099 Warszawa
Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Sp. z
o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676
Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz
którego działa Zarząd Transportu Miejskiego, ul.
Żelazna 61, 00-848 Warszawa
Gmina Wrocław, Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141
Wrocław
Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane
przez Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa

Gwarancja
bankowa
Gwarancja
bankowa

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane
przez Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa
PKP Intercity S.A., ul. Żelazna 59a, 00-848
Warszawa
Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu
18B, 02-676 Warszawa
Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu
18B, 02-676 Warszawa
Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu
18B, 02-676 Warszawa
Narodowy Bank Polski
Gmina Wrocław, Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141
Wrocław
Bank Centralny Armenii
Deutsche Bank Polska S.A.

Gwarancja
bankowa
Gwarancja
bankowa

Gwarancja
bankowa
Gwarancja
bankowa
Gwarancja
bankowa
Poręczenie

Kwota

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. 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:
•

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,
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stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie, do najwyższej
sumy zabezpieczenia 150.922.157,75 zł.
•

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 2.000.000,00 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 3.000.000,00 zł.

•

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.

W dniu 31 lipca 2013 roku została zawarta Umowa pożyczki pomiędzy Mennicą Polską
S.A. jako Pożyczkodawcą a Mennicą – Metale Szlachetne S.A. jako Pożyczkobiorcą na
kwotę 14.000 tys. zł. Termin spłaty kwoty pożyczki wraz z narosłymi i niezapłaconymi
odsetkami ustalono na dzień przypadający w drugą rocznicę zawarcia umowy. Na tej
wierzytelności została ustanowiona cesja opisana powyżej.
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 Prezydentem m.st. Warszawy zostało zakończone wydaniem w dniu 01 sierpnia
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.

•

Postępowania związane z roszczeniami spadkobierców
rodziny Domańskich
(Nieruchomość przy ul. Waliców 11a, o pow. 2021 m2). Postępowanie
Administracyjne przed Ministrem Budownictwa dotyczące stwierdzenia nieważności
decyzji uwłaszczeniowych. Postępowanie zostało wszczęte Decyzją BO2e-784-486/08
z dnia 19 grudnia 2008 roku, w której Minister Infrastruktury stwierdził nieważność
decyzji Wojewody Warszawskiego nr 151/93 z dnia 24 marca 1993 roku dotyczącej
uwłaszczenia (ustanowienia na rzecz Mennicy Polskiej S.A. użytkowania wieczystego)
Mennicy Polskiej S.A. w części odnoszącej się do działki nr 9/3 o powierzchni 2021
m2 odpowiadającej nieruchomości objętej dawną księga hipoteczną (wieczystą) pod
nazwą „Nieruchomość Warszawska Nr 6951”. Pismem z dnia 19 stycznia 2009 roku
Mennica Polska S.A. na zasadzie art. 127 kpa wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy,
składając ponadto wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego. Decyzją z
dnia 14 lipca 2009 roku Minister Infrastruktury utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję
Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 roku. W odpowiedzi Mennica Polska
S.A. pismem z dnia 26 sierpnia 2009 roku wniosła do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego Skargę na Decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2008
roku wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji. Minister Infrastruktury w
odpowiedzi na skargę pismem z dnia 21 września 2009 roku wniósł o jej oddalenie.
Wyrokiem z dnia 5 marca 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
uwzględnił skargę Mennicy Polskiej S.A. i uchylił zaskarżoną decyzję. Skarga na
powyższy wyrok została przez NSA oddalona, w związku z czym pełnomocnik
rodziny Domańskich wszczął kolejne postępowanie przed Organem – Ministrem
Budownictwa pod znakiem BOI-2g-784-WP-504/11, w którym Minister po raz kolejny
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stwierdził nieważność decyzji administracyjnej ustanawiającej na rzecz Mennicy
Polskiej S.A. prawo użytkowania wieczystego. Od powyższej decyzji Mennica Polska
S.A. w maju 2012 roku wniosła kolejne odwołanie do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie. WSA oddalił skargę Spółki. Spółka wniosła
odwołania od powyższego orzeczenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
17. Transakcje z podmiotami powiązanymi
W Grupie występują transakcje wzajemne, które jednak podlegają wyłączeniom
w sprawozdaniu skonsolidowanym. Transakcje niepodlegające wyłączeniom nie występują.
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 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”. Nowe segmenty odpowiadają obecnie 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 rok
2012.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 sprzedaż biletów
komunikacji miejskiej, pre-paidów, opłat parkingowych, usług serwisowych oraz urządzeń
technicznych do obsługi płatności elektronicznych;
Segment IV – 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 V – Działalność deweloperska obejmująca m.in. sprzedaż mieszkań, miejsc
parkingowych i garażowych.
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Wyniki finansowe według segmentów działalności:
a) dane za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku
Pozycje
sprawozdania

Segment
I

Segment
II

Segment
III

Segment
IV

Segment
V

1.

Przychody segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)

231 115

126 535

378 038

10 719

0

2.

Przychody segmentu
(sprzedaż wewnątrz
Grupy)

71 917

11 612

0

8 689

0

-92 218

0

303 032

138 147

378 038

19 408

0

-92 218

746 408

224 319

122 926

380 722

16 276

0

66 399

12 097

5 812

6 281

0

-90 589

0

segmentu
6. Koszty
ogółem

290 718

135 023

386 534

22 557

0

-90 589

744 243

7. Wynik segmentu

12 313

3 125

-8 495

-3 149

0

-1 629

2 165

Lp.

Przychody segmentu

3. ogółem
4.
5.

Koszty segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)
Koszty segmentu
(sprzedaż wewnątrz
Grupy)

Korekty

Razem
746 408

744 243

8.

Przychody nieprzypisane
segmentom

9.

Koszty nieprzypisane
segmentom

27 994

10.

Podatek dochodowy

25 290

11.

Wynik finansowy
netto

42 176

93 295

b) dane za okres od 01.01. do 30.09.2012 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Pozycje
sprawozdania
Przychody segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)
Przychody segmentu
(sprzedaż wewnątrz
Grupy)

Przychody segmentu
ogółem
Koszty segmentu
(sprzedaż klientom
zewnętrznym)
Koszty segmentu
(sprzedaż wewnątrz
Grupy)

Segment
Segment II
I

Segment
III
370 017

Segment
IV

Segment
V

17 929

0

3 702

0

-263 455

0

-263 455

1 852 454

Korekty

Razem

336 619

1 127 889

1 852 454

125 181

134 572

461 800

1 262 461

370 017

21 631

0

299 216

1 075 156

370 407

24 983

0

128 611

122 256

6 346

3 943

0

-261 156

0

427 827

1 197 412

376 753

28 926

0

-261 156

1 769 762

33 973

65 049

-6 736

-7 295

0

-2 299

82 692

1 769 762

7.

Koszty segmentu
ogółem
Wynik segmentu

8.

Przychody nieprzypisane
segmentom

14 027

9.

Koszty nieprzypisane
segmentom

16 032

6.

10. Podatek dochodowy
Wynik finansowy
11.
netto

20 143
60 544

* na wyniki segmentu I i III znaczący wpływ mają opłaty licencyjne podlegające wyłączeniu w ramach korekt
konsolidacyjnych.

35

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
30 września 2013 roku

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 30.09.2013 roku
Lp.
1.
2.
3.

Sprzedaż
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż eksportowa
Ogółem sprzedaż

Segment Segment Segment Segment Segment
Razem
I
II
III
IV
V
187 692
96 853
378 038
10 489
0
43 423
29 683
230
0
231 115
126 535
378 038
10 719
0

673 072
73 336
746 408

b) za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku
Lp.
1.
2.
3.

Sprzedaż
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż eksportowa
Ogółem sprzedaż

Segment
Segment Segment Segment
Segment II
I
III
IV
V
286 363
62 645 370 017
17 711
0
50 256
1 065 244
0
218
0
336 619
1 127 889 370 017
17 929
0

Razem
736 736
1 115 718
1 852 454

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
Poziom 3 nie występuje

30.09.2013

31.12.2012

0
0
0

142 169
142 169
142 169

4 722

859

4 743
21
0

1080
221
0

Metody przyjęte przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych klas aktywów
finansowych lub zobowiązań finansowych:
Poziom 1
Na dzień 30 września 2013 roku nie wystąpiły instrumenty finansowe wyceniane do
wartości godziwej, klasyfikowane do poziomu I. Na dzień 31 grudnia 2012 akcje Spółki
Zakłady Azotowe Puławy S.A. były wyceniane na podstawie aktualnych cen tych akcji na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Poziom 2
Pochodne instrumenty finansowe wyceniane są na podstawie danych przekazywanych
przez zewnętrzne instytucje finansowe.
Poziom 3
Nie występuje.

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.

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

Spółka zależna w 100% od Mennicy Polskiej S.A. - Skarbiec Mennicy Polskiej
S.A. nabyła 100 % udziałów w spółce Skarbiec Mennicy Polskiej od 1766 Sp.
z o.o., a następnie nastąpiło połączenie obu spółek (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

14 listopada 2013 roku

Imię i nazwisko

Funkcja

Grzegorz

Prezes Zarządu,

Zambrzycki

Dyrektor Naczelny

Podpis

Członek Zarządu,
14 listopada 2013 roku

Leszek Kula

Dyrektor
Operacyjny

Członek Zarządu,
14 listopada 2013 roku

Katarzyna Iwuć

Dyrektor
Finansowy

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
Data

14 listopada 2013 roku

Imię i nazwisko
Małgorzata LisWąsowska

Funkcja

Główny Księgowy
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