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Cz

ogólna raportu

I.

Informacje wst pne

1.

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 11 sierpnia 2005 roku,
zawartej pomi dzy Mennic Polsk S.A., a firm Misters Audytor Sp. z o.o., mieszcz c si
w Warszawie, przy ul. Migdałowej 4 lok. 28. Powy sz umow zawarto na podstawie Uchwały
Rady Nadzorczej nr IV/116/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru biegłego
rewidenta.

2.

Misters Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na prowadzon przez Krajow Izb Biegłych
Rewidentów list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod nr 63.

3.

Przedmiotem przeprowadzonego badania było sprawozdanie finansowe obejmuj ce:
1)
2)
3)
4)
5)

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
wykazuj cy zysk netto w kwocie 40 012 tysi cy złotych;
bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sum 303 727 tysi cy złotych;
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot 2 102
tysi cy złotych;
rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia
2005 roku, wykazuj cy wzrost stanu rodków pieni nych o kwot 6 380 tysi cy złotych;
noty do sprawozdania finansowego.

oraz ksi gi rachunkowe i dokumentacj finansowo-ksi gow za okres od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku, na podstawie których sprawozdanie to sporz dzono.
Do sprawozdania finansowego zał czono sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki za rok
obrotowy 2005.
4.

Zgodnie z uchwał Nr 1 podj t przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska SA
w dniu 15 lutego 2005 roku, pocz wszy od dnia 1 stycznia 2005 roku Mennica Polska S.A.
sporz dza b dzie sprawozdania finansowe zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami
Rachunkowo ci, Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej oraz
zwi zanymi z nimi interpretacjami Komisji Europejskiej.

5.

Zbadane sprawozdanie stanowi pierwsze pełne sprawozdanie finansowe sporz dzone zgodnie ze
standardami MSR/MSSF. Na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego, dat przej cia na
stosowanie standardów MSR/MSSF jest 1 stycznia 2004 roku.

6.

Zgodnie z MSSF 1 Spółka dokonała przekształcenia danych porównywalnych za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku według tych samych zasad rachunkowo ci co zastosowane do
sporz dzenia badanego sprawozdania finansowego.

7.

W ramach przeprowadzonego badania dokonano oceny ksi g rachunkowych w aspekcie
przestrzegania przepisów prawnych oraz prawidłowego stosowania zasad rachunkowo ci.

8.

Zarz d Spółki zło ył w dniu 24 marca 2006 roku, o wiadczenie o kompletno ci, rzetelno ci
i prawidłowo ci sprawozdania finansowego przedło onego do badania, oraz o nie zaistnieniu do
dnia zako czenia badania zdarze wpływaj cych w sposób znacz cy na wielko danych
wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany.

Misters Audytor Sp. z o.o.
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9.

W trakcie badania jednostka udost pniła wskazane przez biegłego rewidenta dane, informacje,
wyja nienia i o wiadczenia niezb dne dla potrzeb weryfikacji przedło onego sprawozdania
finansowego.

10. Misters Audytor Sp. z o.o. jest niezale na od badanej Spółki, a zakres planowanych
i wykonanych prac nie został w aden sposób ograniczony. Szczegółowo przeprowadzonego
badania sprawozdania finansowego wynika ze sporz dzonej i przechowywanej w siedzibie
badaj cego dokumentacji rewizyjnej z badania.
11. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła Bo enna Pindor, biegły rewident nr ew.
10125/7696. Badanie wykonano w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, przy ul. Pereca 21,
w okresie od 13 lutego do 24 lutego 2006 roku.
12. Nierozł czn cz ci niniejszego raportu jest sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
ko cz cy si 31 grudnia 2005 roku.

II.
1.

Podstawowe informacje o działalno ci Spółki
Mennica Polska S.A., zwana dalej Spółk , prowadzi swoj działalno w oparciu o Kodeks
Spółek Handlowych. Siedziba Spółki mie ci si w Warszawie, przy ul. Pereca 21.

2. Akt zało ycielski Spółki sporz dzono w formie aktu notarialnego, przed Notariuszem Pawłem
Błaszczykiem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie w dniu 10 lutego 1994 roku.
(rep. A nr 2061/94).
Postanowieniem S du Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru S dowego z dnia 11.06.2001 r., Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru
S dowego pod nr KRS: 0000019196. Ostatniego aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru
S dowego dokonano w dniu 14.02.2006 r.
3. Spółka posiada nadany jej w dniu 20.04.1994 roku numer identyfikacji podatkowej
NIP: 527-00-23-255 oraz statystycznej w systemie REGON 010635937.
4.

W badanym okresie, zgodnie z wypisem z KRS, Spółka prowadziła nast puj c działalno
-

:

Produkcja monet i medali,
Produkcja wyrobów pozostała,
Produkcja wyrobów metalowych pozostała,
Produkcja metali szlachetnych,
Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych,

5. Kapitał podstawowy Spółki na dzie bilansowy wynosił 65 701 tysi cy złotych i dzielił si na
6 570 125 akcji o warto ci nominalnej 10 zł ka da. Na dzie bilansowy warto kapitału własnego
wynosiła 266 087 tysi cy złotych.
Akcje w Spółce na dzie bilansowy były obj te w sposób nast puj cy:
Posiadacz
Ilo
Warto akcji w
Akcji
tys. zł
Skarb Pa stwa
2 079 125
20 791
Zbigniew Jakubas wraz ze Spółkami
Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o. o 2 552 024
25 520
Bank Gospodarstwa Krajowego
674 401
6 744
Akcjonariusze posiadaj cy poni ej 5%
akcji
1 264 575
12 646
SUMA
6 570 125
65 701
Misters Audytor Sp. z o.o.
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100%
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W dniu 28 lutego 2006 roku p. Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i MulticoPress Sp. z o. o. zwi kszył posiadany procent głosów na Walnym Zgromadzeniu do 39,76%
6.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

7.

W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku w skład Zarz du wchodzili:
Funkcja
Prezes Zarz du
Członek Zarz du
Członek Zarz du

-

Nazwisko i imi

Data powołania

Tadeusz Steckiewicz
Leszek Kula
Barbara Sissons

24.06.2003
20.04.2005
20.04.2005

Do dnia zako czenia badania skład Zarz du nie uległ zmianie.
8. Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r. przedstawiał si nast puj co:
Funkcja
Przewodnicz cy
Z-ca Przewodnicz cego
Sekretarz Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady

-

Nazwisko i imi

Data powołania

Zbigniew Jakubas
Paweł Mikoda
Józef Jacek Werner
Sławomir Nitek
Paweł Witkowski
Michał Popiołek
Przemysław Gda ski

24.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
22.06.2001
22.06.2001
24.06.2003
18.05.2005

Data odwołania lub
rezygnacji

4.05.2005

Do dnia zako czenia badania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
9. Przeci tne zatrudnienie w 2005 roku wynosiło 300 etatów. Stan zatrudnienia na 31.12.2005 r.
wynosił 311 osób.
10. W badanym okresie w Spółce przeprowadzono kontrol podatkow w zakresie zasadno ci zwrotu
podatku VAT za miesi c wrzesie 2005. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowo ci.
11. Informacje o jednostkach powi zanych:
Badana Spółka jest jednostk dominuj c Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA.
W skład Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. wchodz ponadto:
- Mennica Invest Sp. z o.o.
– jednostka zale na od Mennica Polska S.A.,
- Mennica - Metale Szlachetne Sp. z o.o.
– jednostka zale na od Mennica Polska S.A.,
- Mennica Technologie S.A..* w likwidacji
– jednostka zale na od Mennica Polska S.A.,
- Mennica Ochrona Sp. z o.o.
– jednostka zale na od Mennica Polska S.A,
- Mennica – Metale S.A. w likwidacji
– jednostka zale na od Mennica Polska S.A.
Mennica Polska SA posiada 100% udziałów we wszystkich Spółkach zale nych.
* jednostka zale na po rednio

Misters Audytor Sp. z o.o.
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III.

Pozostałe informacje

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zostało zbadane przez podmiot uprawniony
Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, wpisany na list KIBR pod nr 63 i uzyskało
opini bez zastrze e .

2. Działalno Spółki w 2004 roku zamkn ła si zyskiem netto w kwocie 37 957 tysi cy złotych.
3. Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2005 roku zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki
za 2004 rok (uchwała nr 1), oraz uchwał nr 4 zdecydowało o nast puj cym podziale zysku netto:
Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy*
Powi kszenie kapitału rezerwowego

37 910
47

Razem zysk netto za 2004 rok

37 957

* wypłata dywidendy nast piła na podstawie wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu
finansowym za rok 2004 sporz dzonego wg ustawy o rachunkowo ci.

4. W roku 2005 Spółka zmieniła sposób prezentacji sprawozdania finansowego, zostało ono
sporz dzone zgodnie z zasadami MSR/MSSF. Ze wzgl du na potrzeb porównywalno ci danych,
pozycje sprawozdania z 2004 roku zostały zaprezentowane równie wg zasad MSR/MSSF.
Po przekształceniu wynik finansowy netto roku 2004 został zmieniony (podwy szony) o kwot
4 721 tysi cy złotych.

5. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zostało zło one w S dzie Rejonowym
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 24.05.2005 roku
oraz ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 1210 poz. 9045 z dnia 8 sierpnia 2005 roku.

6. Bilans zamkni cia za rok obrotowy 2004 został wprowadzony do ksi g jako bilans otwarcia roku
2005.

W zwi zku z przyj ciem od 1.01.2005 r. zasad rachunkowo ci wynikaj cych
z Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci i Mi dzynarodowych Standardów
Sprawozdawczo ci Finansowej, pod dat 1.01.2005 roku wprowadzono do ksi g korekt bilansu
otwarcia zgodnie z Mi dzynarodowym Standardem Sprawozdawczo ci Finansowej nr 1.

7. Celem badania sprawozdania finansowego za 2005 rok było wyra enie pisemnej opinii,

uzupełnionej o raport o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuacj maj tkow i finansow , jak te wynik finansowy badanej Spółki.

8. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków Zarz du Spółki. Oznacza
to, e Zarz d przyj ł odpowiedzialno
sprawozdania finansowego.

Misters Audytor Sp. z o.o.
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Cz
I.

analityczna raportu
Analiza finansowa Spółki

Ogólna analiza sprawozdania finansowego
BILANS
w tysi cach złotych
AKTYWA

31.12.2005 Struktura

31.12.2004 Struktura

01.01.2004 Struktura

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Warto ci niematerialne
Nieruchomo ci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzale nych
wycenianych metod praw własno ci
Pozostałe inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Przedpłata z tytułu wieczystego u ytkowania
Aktywa trwałe razem

64 167
1 693
64 755

21,1%
0,6%
21,3%

66 174
611
66 800

22,2%
0,2%
22,5%

66 695
718
68 905

22,0%
0,2%
22,7%

0
9 466
4 552
0
144 633

0,0%
3,1%
1,5%
0,0%
47,6%

0
9 340
6 462
0
149 387

0,0%
3,1%
2,2%
0,0%
50,2%

0
13 146
6 426
0
155 890

0,0%
4,3%
2,1%
0,0%
59,9%

35 618
9 849
0
29 114
84 513
0
159 094

11,7%
3,2%
0,0%
9,6%
27,8%
0,0%
52,4%

28 242
11 716
90
29 918
78 133
0
148 099

9,5%
3,9%
0,0%
10,1%
26,3%
0,0%
49,8%

31 215
15 223
0
15 046
42 805
0
104 289

12,0%
5,9%
0,0%
5,8%
16,5%
0,0%
40,1%

303 727

100,0%

297 486

100,0%

260 179

100,0%

Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe
Nale no ci z tytułu podatku dochodowego
Nale no ci handlowe oraz pozostałe
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda y
Aktywa obrotowe razem

Aktywa razem
Misters Audytor Sp. z o.o.
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PASYWA
w tysi cach
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Akcje własne
Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej
Elementy kapitału dotycz ce aktywów przeznaczonych do
sprzeda y
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Ró nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz dkowanych
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem
Zobowi zania
Zobowi zania z tytułu kredytów, po yczek oraz innych
instrumentów dłu nych
Zobowi zania z tytułu wiadcze pracowniczych
Zobowi zania z tytułu leasingu finansowego
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowi zania długoterminowe razem
Kredyt w rachunku bie cym
Zobowi zania z tytułu kredytów, po yczek oraz innych
instrumentów dłu nych
Zobowi zania z tytułu podatku dochodowego
Zobowi zania handlowe oraz pozostałe
Rezerwy
Zobowi zania zwi zane z aktywami trwałymi przeznaczonymi
do sprzeda y
Zobowi zania krótkoterminowe razem
Zobowi zania razem
Pasywa razem
Misters Audytor Sp. z o.o.

31.12.2005

Struktura

31.12.2004

Struktura

01.01.2004

Struktura

65 701
0
14 047

21,6%
0,0%
4,6%

65 701
0
14 047

22,1%
0,0%
4,7%

65 701
0
14 047

25,3%
0,0%
5,4%

0
0
153 616
0
32 723
266 087

0,0%
0,0%
50,6%
0,0%
10,8%
87,6%

0
0
153 570
0
30 667
263 985

0,0%
0,0%
51,6%
0,0%
10,3%
88,7%

0
0
149 085
0
-955
227 878

0,0%
0,0%
57,3%
0,0%
-0,4%
87,6%

0,0%

0,0%

0,0%

50
1 497
0
0
667
2 214
0

0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,2%
0,7%
0,0%

250
1 339
364
0
743
2 696
0

0,1%
0,5%
0,1%
0,0%
0,2%
0,9%
0,0%

450
1 629
2 206
0
692
4 977
0

0,2%
0,6%
0,8%
0,0%
0,3%
1,9%
0,0%

200
377
33 298
1 551

0,1%
0,1%
11,0%
0,5%

200
163
28 601
1 841

0,1%
0,1%
9,6%
0,6%

200
234
26 370
520

0,1%
0,1%
10,1%
0,2%

0
35 426
37 640

0,0%
11,7%
12,4%

0
30 805
33 501

0,0%
10,4%
11,3%

0
27 324
32 301

0,0%
10,5%
12,4%

303 727

100,0%

297 486

100,0%

260 179

100,0%

7

Mennica Polska SA
Raport uzupełniaj cy opini z badania sprawozdania finansowego
Za okres obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01. – 31.12.2005

01.01. – 31.12.2004

01.01. – 31.12.2003

Działalno
kontynuowana

Dynamika
2005/2004

Działalno
kontynuowana

Dynamika
2004/2003

Działalno
kontynuowana

412 658

117,4%

351 370

120,4%

291 765

117 695
294 963

93,9%
130,5%

125 283
226 087

124,5%
118,3%

100 600
191 165

353 298
59 360

127,1%
80,8%

277 896
73 474

105,8%
253,4%

262 769
28 996

Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzeda y
Koszty ogólnego zarz du
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalno ci operacyjnej

5 312
0
16 472
4 588
43 612

251,3%
0,0%
84,7%
118,3%
83,4%

2 114
0
19 446
3 878
52 264

38,0%
0,0%
90,3%
66,9%
724,2%

5 563
0
21 542
5 800
7 217

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowe netto

8 570
2 708
5 862

151,7%
50,7%
1934,7%

5 648
5 345
303

38,9%
57,2%
5,8%

14 528
9 342
5 186

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
Zysk na sprzeda y dotycz cy działalno ci
zaniechanej
Zysk netto za rok obrotowy

49 474
9 462
40 012
0

94,1%
95,7%
93,8%
0,0%

52 567
9 889
42 678
0

423,8%
-310,9%
273,9%
0,0%

12 403
-3 181
15 584
0

40 012

93,8%

42 678

273,9%

15 584

w tysi cach złotych
Przychody netto ze sprzeda y
Przychody ze sprzeda y produktów i usług
Przychody ze sprzeda y towarów i
materiałów
Koszty własny sprzeda y
Zysk brutto na sprzeda y

Misters Audytor Sp. z o.o.
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Wybrane wska niki finansowe

WSKA NIKI DO RAPORTU DLA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W WERSJI KALKULACYJNEJ
2003
A EFEKTYWNO

2004

2005

DZIAŁALNO CI

Rentowno

działalno ci podstawowej
wynik na działalno ci operacyjnej x 100%
przychody ze sprzeda y produktów
Rentowno maj tku (ROA)
wynik finansowy netto x 100%
redni stan aktywów
Rentowno kapitału własnego (ROE)
wynik finansowy netto x 100%
redni stan kapitału własnego
Rentowno netto sprzeda y
wynik finansowy netto x 100%
przychody ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów

2,7%

14,87%

10,57%

5,99%

15,31%

13,31%

6,84%

17,35%

15,10%

5,34%

12,15%

9,70%

11 dni

19 dni

24 dni

27 dni

27 dni

24 dni

12,42%

11,26%

12,39%

3,88

4,81

4,49

2,16

2,92

2,66

0,24

0,65

0,61

120,15 zł

115,15 zł

111,66 zł

2,02%

0,13%

0,00%

28,50 zł

74,80 zł

68,00 zł

Szybko obrotu nale no ci
redni stan nale no ci z tytułu dostaw i usług x 360 dni
przychody ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów
Szybko obrotu zobowi za
redni stan zobowi za z tytułu dostaw i usług x 360 dni
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
+ koszty ogólnego zarz du
B FINANSOWANIE
Wska nik zadłu enia
zobowi zania ogółem x 100%
aktywa
Płynno I
Aktywa obrotowe ogółem
zobowi zania krótkoterminowe
Płynno III
aktywa obrotowe - zapasy - nale no ci
zobowi zania krótkoterminowe
C WSKA NIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO
Wska nik zysku na jedn akcj
zysk netto
ilo emitowanych akcji
Wska nik relacji ceny do zysku na jedn akcj
cena giełdowa za jedn akcj
zysk netto na jedn akcj
Wska nik stopy dywidendy
dywidenda na jedn akcj
cena rynkowa jednej akcji
Cena giełdowa za jedn akcj
Misters Audytor Sp. z o.o.
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Interpretacja kluczowych wska ników:
Rentowno

działalno ci operacyjnej

Rentowno

maj tku (ROA)

Rentowno działalno ci operacyjnej w badanym roku wyniosła 10,57% i zmniejszyła si
w stosunku do roku ubiegłego o 4,3 punku procentowego. Bior c pod uwag wzrost przychodów
ze sprzeda y w stosunku do roku ubiegłego mo na stwierdzi , i nieznaczny spadek wska nika
rentowno ci wiadczy o szybszej dynamice wzrostu kosztów, ni osi gni tych przychodów.
Wska nik rentowno ci maj tku wyniósł w badanym okresie 13,31 % i był ni szy o 2 punkty
procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym, co wskazuje na nieznaczne zmniejszenie si
efektywno ci zarz dzania aktywami.

Szybko

obrotu nale no ci

Szybko

obrotu zobowi za

redni okres spływu nale no ci wyniósł w roku badanym 24 dni. W porównaniu z ubiegłym
rokiem wzrósł o 5 dni, co oznacza wydłu enie si okresu spływu nale no ci do Spółki.

W porównaniu z rokiem ubiegłym warto wska nika uległa obni eniu z 27 do 24 dni w bie cym
roku, co oznacza wi ksz regularno spłat zobowi za . Wska nik spłaty zobowi za jest równy
wska nikowi spływu nale no ci co jest bardzo korzystne dla płynno ci finansowej Spółki.

Wska nik zadłu enia

Dla trzech prezentowanych lat oscyluje na poziomie 12 % co wiadczy o du ej stabilno ci
finansowej i niskim udziale kapitałów obcych w finansowaniu maj tku Spółki.

Wska nik płynno ci

Wska nik płynno ci III stopnia tzw. wska nik szybki wyniósł w badanym roku 2,66, oznacza to
wysok zdolno do regulowania swoich zobowi za aktywami o du ym stopniu płynno ci.

Misters Audytor Sp. z o.o.
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Cz

szczegółowa raportu

I.

Prawidłowo stosowanego systemu ksi gowo ci i powi zanego z nim systemu
kontroli wewn trznej

System ksi gowo ci
Zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy o rachunkowo ci z dnia 29 wrze nia 1994 r. (tekst jednolity
Dz. U. nr 76 z 2002 r., poz. 694 z pó niejszymi zmianami) Spółka posiada aktualn dokumentacj
opisuj c przyj te zasady (polityk ) rachunkowo ci.. Zasady te zostały wprowadzone Uchwał
IV/272/2005 Zarz du Mennica Polska SA z dnia 21.09.2005 roku. Jako obowi zuj ce w Spółce od
dnia 1 stycznia 2005 roku przyj to zasady rachunkowo ci wynikaj ce z Mi dzynarodowych
Standardów Rachunkowo ci i Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej.
W zwi zku z tym pod dat 1.01.2005 roku wprowadzono do ksi g korekt bilansu otwarcia zgodnie
z Mi dzynarodowym Standardem Sprawozdawczo ci Finansowej nr 1
Ksi gi rachunkowe s prowadzone w siedzibie Spółki, za pomoc systemu SAP R3.
Dokumentacja informatycznego
o rachunkowo ci.

systemu

przetwarzania

danych

spełnia

wymogi

ustawy

Dokonano wyrywkowego sprawdzenia prawidłowo ci działania systemu ksi gowo ci i powi zanego
z nim systemu kontroli wewn trznej. Ocenie podlegały w szczególno ci:
-

prawidłowo dokumentowania operacji gospodarczych,
prawidłowo prowadzonych za pomoc komputera ksi g rachunkowych,
zasadno i ci gło stosowanych zasad rachunkowo ci,
zasadno stosowanych metod zabezpieczenia dost pu do danych i systemu ich przetwarzania za
pomoc komputera,
powi zanie danych wynikaj cych z ksi g ze sprawozdaniem finansowym,
ochrona dokumentacji ksi gowej, ksi g rachunkowych i sprawozdania finansowego,
przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji,
sprawno działania kontroli wewn trznej.

W wyniku tych ocen, w poł czeniu z rezultatami badania wiarygodno ci poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego, stwierdzono, e system ksi gowo ci i działaj cy w powi zaniu z nim
system kontroli wewn trznej mo na uzna za prawidłowy, spełniaj cy wymogi art.24 ustawy
o rachunkowo ci. Celem badania nie było wyra enie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania
tych systemów.

Kontrola wewn trzna
System kontroli obejmuje kontrol funkcjonaln , wykonywan przez upowa nionych pracowników
Spółki. Obce dowody ksi gowe (faktury zewn trzne) s ujmowane w ksi gach rachunkowych Spółki,
po uprzednim parafowaniu ich przez osoby odpowiedzialne za kontrol merytoryczn i formalnorachunkow .
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Podczas badania sprawozdania finansowego przeprowadzono przegl d stosowanego przez Spółk
systemu kontroli wewn trznej oraz jego skuteczno ci. Zastosowane procedury nie wykazały
nieprawidłowo ci lub istotnych słabo ci w funkcjonowaniu tego systemu.

Inwentaryzacja
W okresie obj tym badaniem, Spółka (zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowo ci) przeprowadziła
inwentaryzacj aktywów i pasywów, oraz rozliczyła i uj ła w ksi gach wyniki tej inwentaryzacji.
Drog spisu z natury, ustalono stan nast puj cych składników maj tku:
• rzeczowych aktywów trwałych
•
rodków pieni nych w kasie
• zapasów materiałów, towarów i produktów

na dzie 31.10.2005 r.
na dzie 31.12.2005 r.
na dzie 31.12.2005 r.

Drog uzyskania potwierdze sald od banków i kontrahentów uzgodniono stan:
•
rodków pieni nych na rachunkach bankowych
• nale no ci
• zobowi za

na dzie 31.12.2005 r.
na dzie 31.12.2005 r.
na dzie 31.12.2005 r.

Drog porównania i weryfikacji danych ksi gowych z odpowiednimi dokumentami ustalono stan:
• warto ci niematerialnych i prawnych
na dzie 31.12.2005 r.
• długoterminowych aktywów finansowych
na dzie 31.12.2005 r.
• rozlicze mi dzyokresowych
na dzie 31.12.2005 r.
• rezerw na zobowi zania
na dzie 31.12.2005 r.

II.

Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego

Rzeczowe aktywa trwałe zostały przeszacowane do warto ci godziwej na dzie 1 stycznia 2004
roku, czyli na dzie zastosowania po raz pierwszy przez Spółk MSR/MSSF. Wycenione s w oparciu
o koszt zało ony, który stanowi warto godziw na dzie dokonania przeszacowania.
Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 64 167 tysi cy złotych stanowi 21,1% sumy bilansowej. Z tego
maszyny i urz dzenia w kwocie 27 711 tysi cy złotych. Istotn pozycj s równie budynki, lokale
i obiekty in ynierii l dowej w kwocie 18 164 tysi cy złotych.
Nieruchomo ci inwestycyjne w kwocie 64 755 tysi cy złotych stanowi 21,3% sumy bilansowej.
Nieruchomo ci inwestycyjne obejmuj obiekty przeznaczone pod wynajem powierzchni u ytkowej
(biura, magazyny, gara e); w ich skład wchodz wszystkie rodki trwałe dotycz cej danej
nieruchomo ci oraz nabyte prawo wieczystego u ytkowania gruntów.
Zapasy w kwocie 35 618 tysi cy złotych stanowi 11,7% sumy bilansowej. Główn pozycj zapasów
s materiały w kwocie 13 791 tysi cy złotych oraz towary w kwocie 14 220 tysi cy złotych.
Rzeczywisty stan zapasów został potwierdzony przeprowadzon inwentaryzacj według stanu na
dzie 31 grudnia 2005 roku.
Nale no ci handlowe i pozostałe w kwocie 29 114 tysi cy złotych stanowi 9,6% sumy bilansowej.
Najwi ksz pozycj nale no ci s nale no ci handlowe od jednostek pozostałych w kwocie 21 922
tysi cy złotych.
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Zobowi zania handlowe oraz pozostałe w kwocie 33 298 tysi cy złotych stanowi 11,0% sumy
bilansowej. Najwi ksza pozycj s zobowi zania handlowe w kwocie 26 189 tysi cy złotych.
Przychody ze sprzeda y w kwocie 412 658 tysi cy złotych składaj si z:
- przychodów netto ze sprzeda y produktów w kwocie 117 695 tysi cy złotych oraz,
- przychodów ze sprzeda y towarów i materiałów w kwocie 294 963 tysi cy złotych.
Koszty sprzedanych produktów i towarów w kwocie 353 298 tysi cy złotych, składaj si z:
- kosztów wytworzenia sprzedanych produktów w kwocie 64 788 tysi cy złotych oraz,
- warto ci sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 288 510 tysi cy złotych.
Istotn pozycj kosztów s równie koszty ogólnego zarz du w kwocie 16 472 tysi cy złotych.

III. Zobowi zania warunkowe i hipoteki
Zgodnie z o wiadczeniem Zarz du nie udzielono por cze , które mogłyby spowodowa w przyszło ci
powstanie zobowi za warunkowych.
Spółka wykazała hipotek kaucyjn jako zabezpieczenie wierzytelno ci Mennicy Invest Sp. z o. o.
wynikaj cej z umowy realizacji budynków mieszkalnych na rzecz UNIBUD BEP Sp. z o.o. Terminem
wyga ni cia hipoteki był dzie 30 sierpnia 2002 roku. Do dnia sporz dzenia sprawozdania
finansowego powy sza hipoteka nie została wykre lona z ksi gi wieczystej nieruchomo ci nale cej
do Mennica Polska S.A.

IV.

Zdarzenia po dacie bilansu

Zgodnie z o wiadczeniem Zarz du nie wyst piły po dacie bilansu istotne zdarzenia dotycz ce okresu
od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, które nie zostałyby uwzgl dnione w sprawozdaniu
finansowym za ten rok.

V.

Noty do sprawozdania finansowego

Noty do sprawozdania finansowego prawidłowo opisuj poszczególne pozycje sprawozdania
finansowego, zawieraj dane dotycz ce pracowników i organów Spółki, oraz ujawniaj propozycj
podziału zysku netto za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

VI.

Sprawozdanie z działalno ci Spółki

Do sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowo ci, Zarz d doł czył
Sprawozdanie z działalno ci Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Zawarte w nim
informacje, obejmuj zagadnienia okre lone w art. 49 ust. 2 w/w ustawy, a przedstawione w nim dane,
oparte s na sprawozdaniu finansowym, sporz dzonym za badany okres.

VII. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Zestawienie zmian w kapitale własnym, prawidłowo prezentuje zmiany, które wyst piły w kapitale
własnym Spółki za rok obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Zestawienie to wykazuje
zwi kszenie kapitału własnego o kwot 2 102 tysi cy złotych.
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VIII. Rachunek przepływów pieni nych
Rachunek przepływów pieni nych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. został sporz dzony
zgodnie z wymogami okre lonymi w MSR 7. Zawarte w nim dane, s prawidłowo powi zane
z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz ksi gami Spółki. Zmiana stanu rodków pieni nych netto
wykazuje zwi kszenie stanu rodków pieni nych o kwot 6 380 tysi cy złotych

IX.

Wycena

Stosowane przez Spółk zasady wyceny zostały opisane w przedło onym sprawozdaniu finansowym.
S one zgodne zasadami (polityk ) rachunkowo ci (MSR 1, MSR 8) przyj tymi w Spółce.
Przyj te zasady polityki rachunkowo ci stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów
zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym, jak równie przy sporz dzeniu zgodnego
z MSR/MSSF bilansu otwarcia na dzie 1 stycznia 2004 roku dla celów przej cia na
sprawozdawczo zgodn z MSR/MSSF

X.

Prezentacja

Spółka
dokonała
prawidłowej
prezentacji
poszczególnych
składników
aktywów
i pasywów oraz przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Rachunek zysków i strat oraz
bilans wraz z notami do sprawozdania finansowego, zawieraj wszystkie pozycje, których ujawnienie
w sprawozdaniu finansowym wynika z obowi zku prezentacji sprawozda finansowych wg
MSR/MSSF.

XI.

Zgodno

z przepisami prawa

Biegły rewident otrzymał od Zarz du Spółki pisemne o wiadczenie, w którym Zarz d stwierdził, i
Spółka przestrzegała przepisów prawa.
Misters Audytor Sp. z o.o. oraz poni ej podpisany biegły rewident potwierdzaj , i s uprawnieni do
badania sprawozda finansowych oraz spełniaj warunki okre lone w art. 66 ust. 2 i 3 ustawy
o rachunkowo ci, do wyra enia bezstronnej i niezale nej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki
Mennica Polska SA.
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowi zuj cymi w tym
zakresie przepisami prawa oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
Bo enna Pindor

Barbara Misterska - Dragan
Prezes Zarz du /Biegły Rewident
Nr 2581/117

.................................................
Biegły Rewident
Nr 10125/7696

............................................................
w imieniu
Misters Audytor
Spółka z o.o.
wpisanej na list podmiotów
uprawnionych do badania pod pozycj 63
Warszawa, ul. Migdałowa 4 lok.28

Warszawa, dnia 24 marca 2006 roku.
Misters Audytor Sp. z o.o.
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