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1. List Zarządu do Akcjonariuszy
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu z przyjemnością przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie Spółki
Mennica Skarbowa SA. Korzystając z okazji chcielibyśmy podsumować bieżącą sytuację Spółki
oraz przedstawić perspektywy w nadchodzącej przyszłości.
W roku 2019 działania naszej Spółki, podobnie jako w latach ubiegłych, koncentrowały się na
zwiększaniu udziału w polskim rynku metali i kamieni szlachetnych, m.in. poprzez rozwój
kanałów dystrybucji. W czerwcu, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, uruchomiono
stacjonarny oddział sklepu internetowego www.sklepmennicy.pl, należącego do Mennicy
Skarbowej. Oddział, działający na zasadzie Outlet - zgodnie z przewidywaniami Zarządu zagospodarował popyt na złoto inwestycyjne w niższych cenach, stanowiąc bezpośrednią
konkurencję dla firm o podobnym profilu działalności, jednak o krótszej obecności na rynku,
niższej renomie i znacznie mniejszej dostępności towaru niż Mennica Skarbowa.
Omawiany rok upłynął także pod znakiem nowych projektów biznesowych. Mennica Skarbowa
nawiązała współpracę z partnerami zajmującymi się sprzedażą biżuterii i artykułów luksusowych.
Pozwoliło to na przygotowanie dedykowanych akcji promocyjnych dla czołowych Klientów
Spółki. W roku 2019 oferta Mennicy Skarbowej poszerzyła się o kolejne pozycje - sztabki typu
premium, nowe monety bulionowe i kolekcjonerskie oraz diamenty, których asortyment uległ
znacznemu odświeżeniu.
Nieustanny rozwój zaowocował kolejną nagrodą. W grudniu 2019 roku, już po raz szósty
z rzędu, Mennica Skarbowa ponownie została laureatem e-Gazeli Biznesu - wyróżnienia
przyznawanego najdynamiczniej rozwijającym się firmom e-commerce w Polsce.
To wszystko przyczyniło się do wzrostu rozpoznawalności marki Mennica Skarbowa na rynku
złota w Polsce, czego wymiernym efektem jest rosnąca skala zamówień, które przekładają się na
prezentowane wyniki i rentowność Spółki. Jeszcze bardziej cieszy nas fakt, że rok bieżący
zapowiada dalszą tendencję wzrostową. Wskaźniki za pierwszy kwartał 2020 roku pokazały
skokowy wzrost przychodów i zysku netto, co jest efektem aktywności Spółki w roku 2019.
Nasze plany w roku bieżącym koncentrują się na dalszej rozbudowie sieci sprzedaży, zwiększeniu
udziału w rynku złota w Polsce, a tym samym wzrost wskaźników oraz optymalizacja kosztów
funkcjonowania Spółki.
Pragniemy podziękować Radzie Nadzorczej, Pracownikom i Współpracownikom za
zaangażowanie i ciężką pracę, dzięki której Spółka może rozwijać się i realizować kolejne cele.
W imieniu całego Zarządu dziękujemy również Akcjonariuszom i Klientom za zaufanie, którym
zostaliśmy obdarzeni.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski

Agnieszka Olewska
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2. Podstawowe dane o Emitencie
Dane rejestrowe Emitenta
Nazwa (firma):

Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Kraj:

Polska

Adres:

00-013 Warszawa, ul. Jasna 1

Telefon:

48 22 188 11 66

Fax:

48 22 188 11 67

Email:

biuro@mennicaskarbowa.pl

Adres strony internetowej:

www.mennicaskarbowa.pl

REGON

142951136

NIP:

701-03-07-347

Numer KRS:

0000391546

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiot działalności Emitenta
Mennica Skarbowa S.A. to największy dealer złota inwestycyjnego, a także
innych metali i kamieni szlachetnych, na polskim rynku. Zajmuje się sprzedażą, skupem
i przechowaniem produktów inwestycyjnych oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela
inwestycyjnego.
Spółka od początku stawia wyłącznie na produkty najwyższej jakości. Ofererowane za jej
pośrednictwem sztabki i monety pochodzą z najsłynniejszych mennic świata, zrzeszonych w
London Bullion Market Association (LBMA). Znajdujące się w ofercie Mennicy Skarbowej S.A.
diamenty posiadają natomiast certyfikaty najbardziej cenionych instytutów gemmologicznych
świata, jak GIA, HRD czy IGI.
Od maja 2012 roku Mennica Skarbowa S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych, na rynku NewConnect, co podkreśla jej najwyższą wiarygodność
i przejrzystość.
Spółka może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, w tym przyznawanymi
wielokrotnie przez Puls Biznesu: Gazelą oraz e-Gazelą Biznesu. Od początku swojej działalności
Spółka posiada także status Rzetelnej Firmy.
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Działalność firmy regulowana jest prawem dewizowym. W 2011 roku Spółka została wpisana do
rejestru działalności kantorowej w zakresie sprzedaży i zakupu złota dewizowego oraz platyny
dewizowej, prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, pod numerem 9571/2011.
3. Wybrane dane finansowe
Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy w przeliczeniu na
EUR.
Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu

Dane w PLN
Pozycja z bilansu

Dane w EUR*

stan na

stan na

stan na

stan na

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Aktywa razem

34 486 847

20 617 694

8 095 504

4 794 813

Aktywa trwałe

388 093

892 029

91 102

207 449

Aktywa obrotowe

34 098 754

19 725 665

8 004 402

4 587 364

Zapasy

20 601 027

10 515 734

4 835 922

2 445 520

Należności krótkoterminowe

4 882 182

5 401 264

1 146 052

1 256 108

pieniężne

8 590 666

3 798 301

2 016 588

883 326

Kapitał własny

8 026 361

4 530 554

1 884 122

1 053 617

26 460 486

16 087 140

6 211 382

3 741 195

430 725

461 015

101 109

107 213

25 992 344

15 598 826

6 101 489

3 627 634

Środki pieniężne i inne aktywa

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

* Dane w EUR przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy wynoszącego na dzień
31.12.2019 r. 4,26 zł oraz na dzień 31.12.2018 r. 4,3 zł.
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Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat

Dane w PLN
Pozycja z RZiS

Dane w EUR*

(01.01.2019-

(01.01.2018-

(01.01.2019-

(01.01.2018-

31.12.2019

31.12.2018)

31.12.2019)

31.12.2018)

233 261 061

150 822 101

54 756 118

35 074 907

6 240 244

695 732

1 464 846

161 798

175 495

142 505

41 196

33 141

operacyjnej

5 412 275

1 254 512

1 270 487

291 747

Zysk/strata brutto

4 551 238

1 083 590

1 068 366

251 998

Zysk/strata netto

3 495 807

843 479

820 612

196 158

Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Amortyzacja
Zysk/strata na działalności

* Dane w EUR przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy wynoszącego na dzień
31.12.2019 r. 4,26 zł oraz na dzień 31.12.2018 r. 4,3 zł.

4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania
finansowego
Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym
oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi przepisami, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie
z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń
i ryzyka.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski

Agnieszka Olewska
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5. Oświadczenie Zarządu w sprawie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdania finansowego
Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym
oświadcza, że podmiot uprawniony do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że
podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
krajowego.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski

Agnieszka Olewska
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6. Oświadczenie Emitenta o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenie spółki Mennica Skarbowa S.A z siedzibą w Warszawie w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr
795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Punkt

Podpunkt

1

2

3
3

1

Dobra Praktyka

Oświadczenie
o stosowaniu
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę
TAK za wyjątkiem
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, transmisji obrad
jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych
Walnego Zgromadzenia
narzędzi komunikacji zapewniających szybkość,
Akcjonariuszy przez
bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do
Internet, rejestracji
informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z
przebiegu obrad oraz
tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z
upublicznianiem
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również
rejestracji na stronie
nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać
internetowej Spółki
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i
upubliczniać go na stronie internetowej.

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz
sposobu jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona
startowa)

TAK

TAK
TAK

Komentarz
Koszty związane z infrastrukturą techniczną
oraz informatyczną która umożliwiałaby
transmisję obrad Walnego Zgromadzenia
przez Internet są wysokie, a ich poniesienie
negatywnie wpłynęłoby na wynik finansowy
Emitenta.
Poza powyższym wszystkie istotne
informacje, które będą dotyczyć zwoływania
i przebiegu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, Spółka publikuje w formie
raportów bieżących, publikowanych m.in. na
stronie internetowej Spółki:
www.mennicaskarbowa.pl
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2

3

3

3
3

4
5

3
3
3

6
7
8

opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju
działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej
przychodów
opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem
pozycji Emitenta na tym rynku
życiorysy zawodowe członków organów spółki
powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka
Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady
Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki
dokumenty korporacyjne Spółki
zarys planów strategicznych Spółki
opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący
rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz
korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent
publikuje prognozy)
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TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
NIE
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3

9

3

10

3
3
3

11
12
13

3

14

3
3

15
16

strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym
obrocie
dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w
Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami
skreślony
opublikowane raporty bieżące i okresowe
kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych
raportów okresowych, dat Walnych Zgromadzeń, a także
spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji
prasowych
informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak
wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza,
z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania
tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w
terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji
inwestycyjnych
skreślony
pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem
obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane pytania
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TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

NIE

Zarząd Emitenta informuje, iż ze względu na
różnorodność i złożoność pytań zadawanych
przez akcjonariuszy przed i w trakcie Walnego
Zgromadzenia, nie będą one publikowane na
stronie internetowej Emitenta.
Jednakże Spółka podkreśla, iż przestrzega
zasad określonych w załączniku nr 3 do
Regulaminu ASO w zakresie publikacji w
raportach bieżących informacji dotyczących,
zwoływania, przebiegu oraz Uchwał Walnego
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Zgromadzenia Akcjonariuszy
informację na temat powodów odwołania Walnego
Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z
uzasadnieniem
informację o przerwie w obradach Walnego
3
18
Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy
informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała
3
19
umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy
3
20
informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora
akcji Emitenta
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki,
3
21
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy
3
22
skreślony
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać
aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku
pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany
informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać
przeprowadzona niezwłocznie
3

17

TAK

TAK
TAK

TAK
TAK

TAK
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4

5

6

7

8

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według
wyboru Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty
bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami
obowiązującymi Emitenta
Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie
www.gpwinfostrefa.pl.
Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć
osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym
Doradcą
W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie
emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez
Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
Doradcę.
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy
dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych
do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy
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TAK

TAK z wyłączeniem
korzystania ze strony
internetowej:
www.gpwinfostrefa.pl

Spółka prowadzi stronę internetową, która
zawiera zakładkę relacje inwestorskie. Strona ta
jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie
informacje i raporty zawierające treści istotne
są na niej zamieszczane

TAK

Spółka do dnia 31.10.2019 korzystała z usług
Autoryzowanego Doradcy.

TAK

Spółka do dnia 31.10.2019 korzystała z usług
Autoryzowanego Doradcy.

TAK

Spółka do dnia 31.10.2019 korzystała z usług
Autoryzowanego Doradcy.
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9
9

1

9

2

10

11

12

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń
wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia
wobec emitenta usług w każdym zakresie

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć
w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia
Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z
prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego
upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa
poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji
inwestycyjnej
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TAK
NIE

Spółka nie zamieszcza w raportach rocznych
informacji na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy, ze względu na
klauzule poufności, które są zawarte w umowie
pomiędzy Emitentem, a Autoryzowanym
Doradcą

TAK

NIE

TAK

Zarząd Spółki podjął decyzje o nie stosowaniu
danej praktyki, ponieważ wiążą się one ze zbyt
wysokimi kosztami Emitenta.
W przypadku otrzymania pytań ze strony
inwestorów oraz mediów, Spółka udzieli
stosownych odpowiedzi.
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14

15

16

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a
datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające
z tych zdarzeń korporacyjnych.
W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce,
informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu
spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
czynności, do których jest zobowiązany w związku z
organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia.
Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §
3 Kodeksu spółek handlowych
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty
dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga
szczegółowego uzasadnienia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki,
których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia
prawa do dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać
co najmniej:
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TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Emitent, zgodnie z Regulaminem ASO
publikuje raporty kwartalne oraz roczne, a także
przekazuje raporty bieżące z istotnymi
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*informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą
mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych Emitenta,
* zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez
Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym
raportem,
* informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym
raportem,
*kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć
miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są
istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
szczególności daty publikacji raportów okresowych,
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany
termin publikacji raportu analitycznego
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wydarzeniami zaistniałymi w strukturze
Emitenta.
Zdaniem Zarządu Spółki, przekazywanie do
publicznej wiadomości powyższych informacji,
zapewni akcjonariuszom i inwestorom
kompletny zakres wiedzy, który pozwoli podjąć
odpowiednią decyzję inwestycyjną.
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W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien
niezwłocznie opublikować w trybie właściwym dla
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect
informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację

TAK

17
skreślony

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski

Agnieszka Olewska

