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Komentarz Zarządu Mennicy Polskiej
do wyników po I kwartale 2012 roku

Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej rozwinęła działalność w obszarze obrotu złotem
inwestycyjnym oraz w zakresie przetwórstwa metali szlachetnych. Dzięki temu
w I kwartale 2012 roku udało się jej osiągnąć lepszy wynik pomimo wielkości zamówienia z NBP,
na które Mennica Polska nie ma wpływu.
2012 rok, podobnie jak kolejne dwa-trzy, będą czasem budowania pozycji Grupy Mennicy na
polskim rynku obrotu złotem inwestycyjnym i rafinacji metali szlachetnych. Uważamy, że w tym
czasie mamy szansę stać się znaczącym graczem w tym obszarze.
Obserwując rynek monet kolekcjonerskich trzeba stwierdzić, ze wprowadzenie przez NBP
nowego systemu dystrybucji monet doprowadziło o spadku tego rynku . Nie mamy żadnych
sygnałów wskazujących, że najbliższym czasie ten model dystrybucji zostanie zmieniony.
Wprowadza się natomiast pewne jego modyfikacje,
jak np. możliwość płatności kartą czy przelewem.

Wydarzenia istotne
dla Akcjonariuszy w I kwartale 2012 roku

Poprawa wyników mimo niesprzyjającej sytuacji na rynku numizmatycznym.

Dynamiczny wzrost sprzedaży metali szlachetnych oraz ich przetwórstwa w spółce Mennica-Metale Szlachetne.

Uiszczenie opłaty licencyjnej na rzecz Mennicy Polskiej od 1766 przez spółki z Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej.

Skonsolidowane wyniki
po I kwartale 2012 roku
Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej

Podsumowanie wyników
Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej
po 1 kwartale 2012 roku

228
proc.

Przychody

47
proc.

25
proc.

Zysk
operacyjny

Zysk netto

Przyrost wyników finansowych w stosunku do 1 kwartału 2011 roku.

Przychody i EBITDA Grupy Mennicy Polskiej
po pierwszych kwartałach 2008 -2012

615,8
EBITDA
w mln zł

276,8

Amortyzacja w Mennicy
Polskiej S.A. w I kwartale
2012 roku wyniosła
5,3 mln zł

269,7
205,8

179,4

24,7

46,2

24,8

21,1

35,8

Amortyzacja w Grupie
Kapitałowej Mennicy
Polskiej w I kwartale 2012
roku wyniosła 9,7 mln zł

w mln zł

Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej znacząco zwiększyła sprzedaż mimo spowolnienia na rynku
numizmatycznym w Polsce. Szczególnie zwiększyły się przychody ze sprzedaży złota
inwestycyjnego, przerobu metali szlachetnych oraz biletów komunikacji miejskiej.

Wynik operacyjny i wynik netto Grupy Kapitałowej Mennicy
Polskiej po pierwszych kwartałach 2008-2012

w mln zł

26,1
Zysk operacyjny

24,4
Zysk netto

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej

w tys. PLN
31.03.2012

31.03.2012

31.03.2011

615 803

269 669

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

26 076

20 783

Zysk (strata) brutto

28 258

20 432

Zysk (strata) netto

24 357

16 495

-33 141

-17 435

3 120

-9 927

Przepływ y pieniężne netto z działalności finansow ej

27 368

20 617

Przepływ y pieniężne netto, razem

-2 653

-6 745

Aktywa, razem

781 443

640 580

Zobow iązania i rezerwy na zobowiązania

310 796

184 432

Zobow iązania długoterminow e

62 395

19 126

Zobow iązania krótkoterminow e

248 401

165 306

Kapitał w łasny

470 647

456 148

Udziały mniejszości

57 923

0

Kapitał zakładow y

59 138

59 138

59 137 700

5 913 770

Zysk (strata) na jedną akcję zw ykłą (w zł/ EUR)

0,41

2,79

Wartość księgow a na jedną akcję (w zł/EUR)

7,96

77,13

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływ y pieniężne netto z działalności inw estycyjnej

Liczba akcji (w szt.)

Koszty opłaty licencyjnej, a wyniki
Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej

Mennica Polska

Koszty licencji

Mennica Polska
od 1766
Skarbiec Mennicy
Polskiej

Koszty licencji

Raport bieżący nr 6/2012
Zawarcie znaczącej umowy
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2012 roku pomiędzy Mennicą Polską S.A. i zależnym od niej podmiotem: Mennicą
Polską od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Licencjodawca”) zawarta została umowa licencyjna („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest upoważnienie
Spółki do używania w prowadzonej działalności gospodarczej znaków towarowych i wzoru przemysłowego, objętych prawami ochronnymi na terytorium
Polski. Na podstawie Umowy Spółka ma prawo wykorzystywania znaków towarowych i wzoru przemysłowego w zakresie takim samym jak Licencjodawca
(licencja pełna). Umowa przewiduje uiszczanie przez Spółkę na rzecz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. kwartalnych opłat licencyjnych w wysokości liczonej
jako odpowiedni procent osiągniętych przez Spółkę przychodów netto ze sprzedaży. Szacunkowa wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych
Spółki.

Nowe segmenty – nowy sposób raportowania
działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej

Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej prowadzi działalność w następujących obszarach:
Segment I – Produkty mennicze - segment obejmuje sprzedaż wszystkich wyrobów menniczych m.in. produkcję monet
obiegowych i kolekcjonerskich, wyrobów grawersko-medalierskich (medale, odznaczenia, pieczęcie, datowniki, znaczków
probierczych i żetonów monetarnych) oraz wyrobów z metali szlachetnych ( m. In. sztabki i żetony z Au i Ag),
Segment II – Przetwórstwo metali szlachetnych obejmujący 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 obejmujące sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, pre-paidów, opłat parkingowych,
usług serwisowych oraz sprzedaży urządzeń technicznych do obsługi płatności elektronicznych,

Segment IV – Numizmatyczne towary handlowe i materiały obejmujący m. in. sprzedaż srebra i złota w krążkach , sztabek Au i
Ag oraz monet kolekcjonerskich nabytych od NBP, handel wyrobami menniczymi,

Segment V – Usługi m.in. w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, ochrony mienia i transportów pieniężnych, usługi
remontowe i informatyczne.

Segment VI – Działalność deweloperska obejmująca m.in. sprzedaż mieszkań, miejsc parkingowych i garażowych.

Przychody ze sprzedaży Grupy Mennicy Polskiej
w podziale na segmenty (sprzedaż klientom zewnętrznym)

Segment I

Przychody
po 1
kwartale
2012 roku

Przychody
po 1
kwartale
2011 roku

Wynik netto
po 1
kwartale
2012 roku

Wynik netto
po 1
kwartale
2011 roku

Segment II

Segment III

Segment IV

Segment V

Segment VI

Korekty

Razem

84,3

417,0

125,6

117,7

7,5

0

(-) 136,3

615,8

67,3

92,3

102,6

43,8

4,6

0

(-)41,1

269,7

(-)1,4

20,1

(-) 1,8

13,5

(-) 2

0

(-) 0,7

13,1

2,4

2,0

1,4

0,9

0

0,2

Dane w mln zł

27,7

20,0

Przychody
po 1
kwartale
2012roku

Przychody
po 1
kwartale
2011 roku

Wynik netto
po 1
kwartale
2012 roku

Wynik netto
po 1
kwartale
2011 roku

Kontynuacja rozwoju sprzedaży złota inwestycyjnego
Mennicy Polskiej S.A.
Nowe kanały dystrybucji:

Rozwinięcie działalności portalu inwestycyjnego
Mennicy Polskiej

Rozwinięcie współpracy z bankami spółdzielczymi

Dane w kilogramach
Mennica Polska jest jedynym producentem złota inwestycyjnego w sztabkach
w Polsce. W 1 kwartale 2012 roku Mennica Polska sprzedała ok. 400 kg złota
w sztabkach osobom fizycznym.

Wyniki Centrum Karty Miejskiej
(Pionu Płatności Elektronicznych)

EBITDA w mln zł

Mennica Polska obsługuje obecnie ok. 2 mln kart miejskich Polsce.

246 lat
doświadczenia
i tradycji

GPW
Spółka
notowana na
giełdzie

Stabilne
fundamenty
finansowe

Dziękujemy za uwagę,
zapraszamy
do zadawania pytań

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Mennicę Polską Nie zawiera ona kompletnej analizy
finansowej lub handlowej ani całościowej Spółki, jak również nie przedstawia jej pozycji
i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć
decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Mennicę
Polską opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach Mennicy Polskiej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

