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PRODUKTY MENNICZE

Podsumowanie działalności w segmencie PRODUKTY MENNICZE
Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA
KLUCZOWE DOKONANIA I WYDARZENIA

REZULTATY

Rozwój nowych kanałów dystrybucji, w tym trzech
nowych biur sprzedaży złota inwestycyjnego w
Lublinie, Katowicach i Białymstoku oraz sklepu
firmowego we Wrocławiu.

Sprzedaż realizowana jest poprzez sklepy i biura sprzedaży w różnych
częściach Polski, za pośrednictwem platformy online oraz we wszystkich
placówkach partnerskich PKO BP. Mennica Polska odnotowuje
zwiększoną dynamikę sprzedaży w grupie złotych produktów
inwestycyjnych, związaną z wysokim popytem na żółty kruszec
i atrakcyjną ofertą. W 2021 roku do klientów Spółki trafiło 3,1 tony złota,
co oznacza wzrost o 72 proc. r/r.

Umocnienie pozycji Mennicy Polskiej na rynkach
zagranicznych, głównie w Ameryce Południowej,
w zakresie produkcji monet obiegowych, jak
i kolekcjonerskich.

Mennica Polska na podium w ramach jubileuszowej
edycji
prestiżowego
konkursu
branżowego
„Coin Constellation".

Mennica Polska, jako jedna
z najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie,
w roli eksperta na Technical Forum 2021.

Do Banku Rastra z Nepalu przez najbliższe trzy lata dostarczonych
zostanie łącznie 300 milionów sztuk monet obiegowych. Mennica Polska
wygrała również przetarg na Dominikanie (dostawa 20 milionów monet
w 2022 roku). Nowa oferta, złożona w kolejnym postępowaniu
przetargowym na tamtejszym rynku, już po dniu bilansowym została
uznana za najkorzystniejszą (dostawa kolejnych 25 milionów sztuk
monet jeszcze w 2022 roku i 85 milionów w 2023 roku). W grupie monet
kolekcjonerskich Mennica otrzymała kilka znaczących zamówień, m.in.
z Banku Omanu oraz Centralnego Banku Nikaragui.
Wybita przez Mennicę Polską srebrna moneta „Merry Christmas”
zajęła zaszczytne trzecie miejsce w kategorii „Moneta pamiątkowa”
w ramach 15. edycji konkursu „Coin Constellation”. Miejsce na podium
potwierdziło najwyższą jakość produkcji, jak również umiejętność
zastosowania innowacyjnych technologii. Tego typu inicjatywy
to element budowania rozpoznawalności marki na całym świecie.
Podczas
międzynarodowych
targów
World
Money
Fair,
Mennica Polska przedstawiła najnowsze i najbardziej spektakularne
rozwiązania
technologiczne
związane
z
produkcją
monet
kolekcjonerskich. Umiejętność łączenia ze sobą wybranych technik,
często po raz pierwszy na świecie, to niekwestionowana przewaga
konkurencyjna.

Podsumowanie działalności w obszarze SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE
Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA
KLUCZOWE DOKONANIA I WYDARZENIA

Zaangażowanie Mennicy Polskiej w 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, które zaowocowało
przekazaniem rekordowej kwoty na rzecz wsparcia
dziecięcej otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Aktywne uczestnictwo pracowników Mennicy Polskiej
w kolejnej odsłonie akcji promującej krwiodawstwo w
Polsce oraz nieodpłatna produkcja pamiątkowych
medali dla uczestników charytatywnego biegu.

REZULTATY
W 2021 roku Mennica Polska przekazała na realizację celów Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy rekordowe wsparcie w wysokości blisko
142 tys. zł. To efekt ogromnego zaangażowania zarówno pracowników,
jak i sympatyków Mennicy Polskiej – uczestników specjalnych aukcji
internetowych. Jak co roku w zakładzie spółki na warszawskim
Annopolu powstało także 100 kultowych złotych serduszek. To z
numerem jeden zostało wylicytowane za ponad 666 tys. zł.
W ramach trzech edycji akcji Mennica Polska ufundowała łącznie 950
pamiątkowych medali, które trafiły do uczestników akcji „Wybiegaj Krew
i Szpik”. Każdego roku zaangażowanie organizatorów i partnerów tej
ważnej inicjatywy przynosi oczekiwane efekty. Tylko w 2021 roku
"wybiegano" łącznie 500,690 litrów krwi. W zbiórce uczestniczyło 1360
osób, a dodatkowo 91 osób zarejestrowało się jako przyszli dawcy
szpiku.

Wsparcie zbiórki datków na rzecz budowy Muzeum
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przez
nieodpłatną produkcję numizmatów-cegiełek.

Mennica Polska wybiła specjalne numizmaty-cegiełki w celu
wsparcia zbiórki środków na budowę Muzeum Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki. W ramach kwesty zebrano łącznie 31 tys. zł.
Uroczyste otwarcie Muzeum w Okopach, rodzinnej wsi księdza, jest
planowane na jesień 2024 roku.

Produkcja oraz wręczenie złotych monet laureatom
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina.

W uznaniu talentu, pasji i zaangażowania Mennica Polska ufundowała
dla wszystkich laureatów Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina 1-uncjowe złote monety z wizerunkiem
wybitnego kompozytora. Działanie miało na celu wsparcie kultury i
krzewienie jej na arenie międzynarodowej.

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

Podsumowanie działalności w segmencie PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE
Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA
KLUCZOWE DOKONANIA I WYDARZENIA

REZULTATY

Zwycięstwo Mennicy Polskiej w konkursie Zarządu
Transportu Miejskiego w Poznaniu na operatora
bezgotówkowych płatności w środkach transportu
publicznego.

Wdrożenie innowacyjnego systemu Open Payment umożliwi poznańskim
pasażerom dokonywanie transakcji z użyciem karty płatniczej
lub smartfona, bezpośrednio na pokładzie autobusu lub tramwaju.
Umowa obowiązuje na 5 lat, liczonych od dnia uruchomienia systemu.

Rozstrzygnięcie na korzyść Mennicy Polskiej przetargu
na dzierżawę oraz kompleksową obsługę serwisową
kilkuset sztuk mobilnych bezgotówkowych automatów
biletowych dla MPK Łódź.

Realizacja projektu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie mobilnych
automatów biletowych w 553 pojazdach miejskiego przewoźnika oraz
usługę utrzymania systemu sprzedaży w sprawności przez 48 miesięcy
od uruchomienia. Wynagrodzenie otrzymywane przez Mennicę Polską za
realizację kontraktu jest niezależnie od wysokości sprzedaży.

Wdrożenie w Bydgoszczy po raz pierwszy w
Polsce rozwiązania, dzięki któremu podróżni mogą
potwierdzać uprawnienie do przejazdu na podstawie
biletu okresowego na dwa sposoby.

W wyniku wdrożenia Mennicy Polskiej i Mastercard pasażerowie
komunikacji miejskiej mają możliwość potwierdzenia uprawnienia do
przejazdu na podstawie biletu okresowego na dwa sposoby – w aplikacji
mobilnej
Mint
Mobile
Bydgoszcz
oraz
jednym
z dodatkowych identyfikatorów (karta miejska, elektroniczna
legitymacja
studencka
oraz
karta
płatnicza).
To
istotne
ułatwienie w przypadku kontroli biletów i braku jednego z nośników.

Innowacyjne rozwiązanie Mennicy Polskiej z
nagrodą Międzynarodowych Targów Transportu
Zbiorowego TRANSEXPO 2021 w kategorii „Systemy
pobierania opłat”.

Docenienie rozwiązania przez branżowych ekspertów to wyraz
najwyższego uznania dla Mennicy Polskiej. Dzięki innowacji, po raz
pierwszy w Polsce, karta płatnicza może być potwierdzeniem
uprawnienia pasażera do przejazdu na podstawie biletu okresowego.

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

Podsumowanie działalności w segmencie DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA
Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA
KLUCZOWE DOKONANIA I WYDARZENIA
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynków R2,
R3, S2, S3 oraz R1 w ramach inwestycji „Bulwary
Praskie”. Rozpoczęcie sprzedaży lokali w budynkach
S2-S3, R2-R3 oraz R1.

Realizacja sprzedaży ostatecznej w ramach inwestycji
,,Mennica Residence II" oraz w I etapie inwestycji
,,Bulwary Praskie" (budynek S1)

REZULTATY
Sprzedaż mieszkań (w rozumieniu podpisanych umów deweloperskich lub
umów przedwstępnych sprzedaży) w ramach II, III oraz IV etapu (budynki
S2-S3, R2-R3 oraz R1) na koniec 2021 roku zamknęła się liczbą 87
podpisanych umów deweloperskich, co stanowi 27% wszystkich mieszkań
w budynkach będących w realizacji.
Sprzedaż ostateczna mieszkań (w rozumieniu podpisania końcowych
umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych) w ramach II etapu
projektu „Mennica Residence” na koniec 2021 roku zamknęła się liczbą
340 podpisanych umów z całkowitej liczby 341 apartamentów. W
przypadku inwestycji „Bulwary Praskie" (budynek S1) wszystkie lokale
mieszkalne w tym budynku znalazły swoich nabywców, a do końca 2021
roku podpisano końcowe umowy sprzedaży lokali w formie aktów
notarialnych dla 138 mieszkań.

Obiekt „Mennica Legacy Tower" uznany za najlepszą
komercyjną inwestycję w Europie.

„Mennica Legacy Tower” zdobyła tytuł najlepszej inwestycji w Europie w
kategorii „Best Commercial High Rise Architecture Europe" w ramach
prestiżowego konkursu „European Property Awards”. Na etapie krajowym
konkursu, którego wyniki zostały ogłoszone w październiku 2020,
inwestycja została wyróżniona również w kategorii „Commercial HighRise Development for Poland”.

Mennica Polska na liście rekomendowanych
podmiotów w branży budowlanej. Inwestycja
„Mennica Legacy Tower" otrzymała prestiżową
nagrodę TopBuilder 2021.

Mennica Polska znalazła się w gronie 62 godnych rekomendacji
podmiotów w branży budowlanej. Kapituła konkursu TopBuilder doceniła
obiekt „Mennica Legacy Tower" realizowany wspólnie z Golub GetHouse w
kategorii „Inwestycje", m.in. za ponadczasową formę, ciekawe rozwiązania
technologiczne i jakość zastosowanych materiałów.

WYNIKI FINANSOWE

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA 2021 rok vs 2020 rok
Wyniki finansowe za 2021 rok vs 2020 rok

Wyniki finansowe za 2021 rok vs 2020 rok
oczyszczone ze zdarzeń nietypowych

Grupa Kapitałowa osiągnęła wyższe wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku wyników w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten w głównej mierze
spowodowany był znacząco wyższą sprzedażą produktów inwestycyjnych w segmencie menniczym oraz poprawą wyników w segmencie płatności elektronicznych na skutek zmniejszenia
negatywnych skutków pandemii COVID-19 w stosunku do roku 2020.

Wyniki finansowe za 2021 rok oczyszczone ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych zostały skorygowane o dodatni wynik na wycenie akcji spółki ENEA SA na dzień bilansowy 31 grudnia
2021 roku w kwocie 17,6 mln zł (vs. -11,9 mln zł na koniec poprzedniego roku), jak również o dodatni wynik na sprzedaży akcji tej spółki w kwocie 0,6 mln zł, dodatni wynik na
instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 0,5 mln zł, rezerwę utworzoną na ewentualne koszty związane z powództwem w sądowej sprawie spornej z
jednym z wykonawców w obszarze działalności deweloperskiej w kwocie 5,1 mln oraz odpowiednie korekty podatku dochodowego wynikające z powyższych korekt prezentacyjnych.
Również po oczyszczeniu z w/w korekt Grupa w 2021 roku wygenerowała znacząco wyższe w porównaniu do roku poprzedniego wyniki na każdym z poziomów rachunku wyników.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA za 2021 rok

Wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku vs IV kwartał 2020 roku

Wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku vs IV kwartał 2020 roku
oczyszczone ze zdarzeń nietypowych

Głównym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie wyniku finansowego za IV kwartał 2021 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, jest ujęcie w IV kwartale 2020
roku przychodów ze sprzedaży 125 mieszkań w ramach II etapu projektu deweloperskiego „Mennica Residence”. W cyklu projektów deweloperskich przychody ze sprzedaży z natury nie
rozkładają się równomiernie w czasie a ujmowane w momencie podpisywania ostatecznych aktów notarialnych.
Wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku oczyszczone ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych są skorygowane o ujemny wynik na wycenie na dzień bilansowy 31 grudnia
2021 roku akcji spółki ENEA SA w kwocie -5,2 mln zł (vs. 7,3 mln zł na koniec IV kwartału roku poprzedniego), dodatni wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży
niezrealizowanej w kwocie 1,4 mln zł (vs. -1,0 mln na koniec IV kwartału 2020 roku), rezerwę utworzoną na ewentualne koszty związane z powództwem w sądowej sprawie spornej z
jednym z wykonawców w obszarze działalności deweloperskiej w kwocie 5,1 mln oraz odpowiednie korekty podatku dochodowego wynikające z powyższych korekt prezentacyjnych.
Również po oczyszczeniu z w/w korekt w IV kwartale 2021 roku Grupa wygenerowała niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniki na każdym z poziomów
rachunku wyników.

Czynniki zmiany EBITDA w Grupie Kapitałowej Mennica Polska SA za 2021 i 2020 rok

Grupa Kapitałowa - czynniki zmiany EBITDA za 2021 vs. 2020 rok (w mln złotych)

Produkty mennicze – wzrost poziomu EBITDA spowodowany głównie utrzymującą się wysoką sprzedażą złota inwestycyjnego.
Płatności elektroniczne – na wyższy poziom EBITDA miało wpływ stopniowe zmniejszanie ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, skutkujące
m.in. zwiększeniem ruchu pasażerskiego w komunikacji miejskiej, a także podjęcie działań optymalizujących koszty w tym segmencie.
Działalność deweloperska – wzrost poziomu EBITDA wynikający głównie z wchodzenia w fazę komercjalizacji projektu "Mennica Legacy Tower".
Pozostałe czynniki – wzrost wynikający głównie z różnic na wycenach instrumentów zabezpieczających pomiędzy bilansami zamknięcia analizowanych okresów.

Od EBITDA do wyniku netto w Grupie Kapitałowej Mennica Polska SA za 2021 i 2020 rok
Grupa Kapitałowa od EBITDA do wyniku netto za 2021 rok (w mln zł)

Grupa Kapitałowa od EBITDA do wyniku netto za 2020 rok (w mln zł)

Płynność i wypłacalność w Grupie Kapitałowej Mennica Polska SA na koniec 2021 roku i 2020roku

Spadek zapasów w segmencie deweloperskim odnotowano na skutek
ostatecznej sprzedaży mieszkań w projektach: ,,Mennica Residence II" oraz
,,Bulwary Praskie"
Wzrost pozostałych zapasów w segmencie menniczym wynika głównie z
realizacji znaczących sprzedaży złota inwestycyjnego, na które zgłaszany
był zwiększony popyt.

Wyszczególnienie

31.12.2021

31.12.2020

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kap. własnym

178%

163%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

30%

33%

Wskaźnik bieżącej płynności (CR)

2.1

1.9

Wskaźnik płynności szybkiej (QR)

0.6

0.5

Wskaźnik natychmiastowy (gotówkowy)

0.2

0.2

159

300

64

68

Zapasy pozostałe

252

78

Wybrane pozycje sprawozdania fin. w mln zł

Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych w zakresie przedpłat w
ramach działalności deweloperskiej wynika z realizacji sprzedaży
ostatecznej mieszkań w projektach: „Mennica Residence II" oraz ,,Bulwary
Praskie", odzwierciedlonej po stronie pasywów wyksięgowaniem
zaliczek wpłaconych przez nabywców mieszkań.

Zapasy - działalność deweloperska, w tym:

Należności

36

37

Wzrost zobowiązań handlowych krótkoterminowych jest następstwem
wpłat zaliczek na poczet przyszłej sprzedaży złota inwestycyjnego w
segmencie menniczym.

Inwestycje krótkoterminowe

111

106

Kapitał własny i kapitał mniejszości

641

587

Zobowiązania i rezerwy

277

295

- Zobowiązania długoterminowe w tym:

15

14

Zobowiązania z tytułu leasingu wg MSSF 16

11

11

262

281

Zobowiązania wobec banków

0

0

Przedpłaty w ramach działalności deweloperskiej

40

142

Zobowiązania z tytułu leasingu wg MSSF 16

76

80

Zobowiązania handlowe i pozostałe

145

59

Zapasy wynikające z MSSF 16

- Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

Wyniki Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA w segmencie PRODUKTY MENNICZE

(w mln zł)

2021 rok

2020 rok

Liczba sprzedanych monet i numizmatów (mln szt.)

1 280,7

1 340,6

977,7

630,8

Wynik segmentu

56,2

47,1

Amortyzacja

-5,2

-4,9

EBITDA

61,3

52,0

IV kw. 2021

IV kw. 2020

Liczba sprzedanych monet i numizmatów (mln szt.)

436,4

307,9

Przychody segmentu

291,0

165,9

Wynik segmentu

13,1

7,5

Amortyzacja

-1,0

-1,4

EBITDA

14,2

9.0

Przychody segmentu

Wzrost przychodów i wyników spowodowany był przede
wszystkim
wyższą
sprzedażą
złotych
produktów
inwestycyjnych.

Wyniki Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA w segmencie PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

(w mln zł)

2021 rok

2020 rok

Obroty nominalne brutto

547,0

497,2

Przychody segmentu

178,0

170,2

Wynik segmentu

-11,3

-14,6

Amortyzacja

-14,5

-14,4

3,3

-0,2

IV kw. 2021

IV kw. 2020

158,2

107,7

Przychody segmentu

50,5

37,8

Wynik segmentu

-1,9

-5,7

Amortyzacja

-3,7

-3,4

EBITDA

1,8

-2,3

EBITDA

Obroty nominalne brutto

Na wyższy poziom przychodów oraz wyników miało wpływ
stopniowe zmniejszanie ograniczeń wynikających z pandemii
COVID-19, skutkujące m.in. zwiększeniem ruchu pasażerskiego w
komunikacji miejskiej. Ponadto podjęte działania optymalizujące
koszty miały dodatkowy pozytywny wpływ na wynik segmentu.

Wyniki Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA w segmencie DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

(w mln zł)

2021 rok

2020 rok

12 096,8

10 211,1

153,6

142,4

Wynik segmentu

45,3

45,1

Amortyzacja

-2,7

-1,9

EBITDA*

48,0

46,9

IV kw. 2021

IV kw. 2020

2 233,8

9 441,4

26,1

127,9

Wynik segmentu

2,7

47,2

Amortyzacja

-0,7

-0,5

EBITDA*

3,4

47,7

Powierzchnia sprzedana PUM (m²)
Przychody segmentu

Powierzchnia sprzedana PUM (m²)
Przychody segmentu

* Uwzględnia udział w zyskach / stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności

Wzrost przychodów w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego w
segmencie deweloperskim osiągnięty został głównie dzięki sprzedaży większej
ilości mieszkań: w ramach I i II etapu projektu „Mennica Residence” (127
mieszkań oddanych w 2021 roku) oraz w budynku S1 w projekcie "Bulwary
Praskie" (sprzedaż 138 mieszkań w 2021 roku). Wzrost wyniku i EBITDA
segmentu wynika głównie z wchodzenia w fazę komercjalizacji projektu
"Mennica Legacy Tower".

relacje_inwestorskie@mennica.com.pl
Pełna wersja raportu finansowego dostępna na www.mennica.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE.

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Mennicę Polską. Nie zawiera kompletnej analizy finansowej, 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. Opracowanie
zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów.

