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I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA 
 
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, 
Zarząd Spółki Mennica Skarbowa S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2021 

r., na które składa się : 
 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.,  
• Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., 
• Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
   dodatkowe informacje i objaśnienia. 
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

 
Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty 
sprawozdaniem finansowym. 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości 
oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezes Zarządu           Członek Zarządu 

 
Jarosław Żołędowski             Agnieszka Olewska 
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II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Informacje ogólne 

 
1) Dane identyfikujące firmę :  
 
  a) Nazwa firmy: Mennica Skarbowa S. A. (dalej Spółka)  
 
Spółka pod firmą Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasna 1, kod pocztowy 00-013 jest 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000391546, 
posiadająca Regon o numerze 142951136.  
 
Spółka jest podmiotem zajmującym się obrotem (sprzedażą i skupem) oraz przechowywaniem towarów 
inwestycyjnych takich jak złoto, srebro i diamenty oraz doradztwem w zakresie inwestycji alternatywnych. 
 
2) Czas trwania działalności jednostki : od 23.05.2011r. – nieokreślony 
 
3) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31.12.2021 roku i obejmuje okres 12 miesięcy. Dla 

danych prezentowanych w bilansie oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane 
finansowe na dzień 31.12.2020 roku. Dla danych prezentowanych w rachunku zysków i strat, 
sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 
zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.  

 
4) Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i nie zawiera danych łącznych.  
 
5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości, nie krótszej niż 12 miesięcy. 
 
6) Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
7) Zasady rachunkowości:  
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o 
Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne 
składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, 
z zachowaniem zasady ostrożności. 
 
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 
 
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia 
lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Cena nabycia nie różni się istotnie 
od ceny zakupu. 
 
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej 
użyteczności wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Okresy amortyzacji środków 
trwałych i wartości niematerialnych pokrywają  się z rocznymi stawkami wynikającymi z załącznika do ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje począwszy od pierwszego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialną i prawną lub środek trwały wprowadzono do 
ewidencji, zaś zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z 
wartością początkową. 
 
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.  
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Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000  zł 
odpisuje się jednorazowo w koszty. 
 
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok kontrolowane przez Spółkę, 
o wartości początkowej nie większej niż kwota 10 000 zł, od której składniki majątku zalicza się do środków 
trwałych, zaliczane są bezpośrednio do kosztów wyposażenia nisko cennego.  
 
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą 
przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
 
Inwestycje o charakterze trwałym 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne 
inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości .  

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. W przypadku 
ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych 
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i zmniejsza wartość 
kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny. 

 
Inwestycje krótkoterminowe 

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji 
krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest 
niższa.  

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen 
odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do 
wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic. 

 
 
Zapasy 

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny 
nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody 
szczegółowej identyfikacji cen. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia 
nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i 
użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza 
się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania 
ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub 
ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten 
dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na 
przychody lub koszty operacji finansowych. 
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Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego 
kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego. 

 
Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 
Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień 
przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku 
stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia 
się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

 
Kapitały 
 
Kapitał zakładowy wykazuje się w kwocie określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym Mennica 
Skarbowa S.A. 
 
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego 
zaliczono również agio stanowiące nadwyżkę pomiędzy ceną emisyjną a nominalną akcji. 
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje 
czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: 
koszty ubezpieczeń, koszty gwarancji finansowych. 

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie 
jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny 
szacunek jest możliwy.  

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 
okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki i przez kontrahentów oraz 
z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można 
oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się 
przede wszystkim: wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu 
obrotowego. 

 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość 
otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach 
sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie 
pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.  

 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  
 
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 
i  pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka 
tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego 



7 

 

podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie 
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy 
zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości 
kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego 
w przyszłości.  

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.   

 
Instrumenty finansowe 
 
W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna 
wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych). Na 
dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności 
oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki.  
 
Zdaniem Zarządu w 2021 roku nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty 
wartości.  

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień 
bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne 
zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.  

 
Wynik finansowy 

Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. 

 
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona 
o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie 
przez niego usługi.  

 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną 
działalnością, wpływające na wynik finansowy. 

 
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to 
poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych 
w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od 
zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik 
operacji finansowych. 

 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi 
a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych. 
 

Istotne szacunki 

 
Szacunek stanowi przybliżoną wartość danej pozycji, uzasadnioną niemożnością jej precyzyjnej wyceny. 
Spółka stosuje szacunki do kalkulacji: 
- podatku odroczonego, 
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- rezerw na kary, 
- odpisów aktualizujących należności, zapasy. 

Za dokonywanie szacunków zawartych w sprawozdaniach finansowych Spółki odpowiedzialne jest 
kierownictwo. Szacunki te często dokonuje się przy niepewności co do wyniku zdarzeń, które już nastąpiły 
oraz zdarzeń, które prawdopodobnie nastąpią; wiąże się z tym konieczność odwołania się do sądu. W rezultacie 
istnieje ryzyko istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym, ze względu na nierozerwalnie 
związaną z szacunkami niepewność.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu           Członek Zarządu 
 

Jarosław Żołędowski             Agnieszka Olewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
 
Katarzyna Rektus  
 
Główna Księgowa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 31 maj 2022 roku 
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III. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK 

 
BILANS MENNICA SKARBOWA S.A. 

Sporządzony na dzień 31-12-2021 
31.12.2021 

bieżący rok obrotowy 
31.12.2020 

ubiegły rok obrotowy 

AKTYWA                  178 442 500,13 zł         84 060 544,53 zł  

A. Aktywa trwałe                     2 034 014,49 zł  1 085 346,05 zł  

I. Wartości niematerialne i prawne                        443 715,97 zł                             -   zł  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                      -   zł                             -   zł  

2. Wartość firmy                                      -   zł                             -   zł  

3. Inne wartości niematerialne i prawne                                      -   zł                             -   zł  

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                        443 715,97 zł                             -   zł  

II. Rzeczowe aktywa trwałe                     1 227 749,57 zł           1 010 388,10 zł  

1. Środki trwałe                          87 724,40 zł                186 818,10 zł  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                      -   zł                             -   zł  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                      -   zł                             -   zł  

c) urządzenia techniczne i maszyny                          17 587,28 zł                  75 812,21 zł  

d) środki transportu                          70 137,12 zł                111 005,89 zł  

e) inne środki trwałe                                      -   zł                             -   zł  

2. Środki trwałe w budowie                      1 140 025,17 zł                823 570,00 zł  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                      -   zł                             -   zł  

III. Należności długoterminowe                          24 036,95 zł                24 036,95 zł  

1. Od jednostek powiązanych                                      -   zł  - zł  

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

                                    -   zł                             -   zł  

3. Od pozostałych jednostek                          24 036,95 zł                  24 036,95 zł  

IV. Inwestycje długoterminowe                        219 500,00 zł                             -   zł  

1. Nieruchomości                                      -   zł                             -   zł  

2. Wartości niematerialne i prawne                                      -   zł                             -   zł  

3. Długoterminowe aktywa finansowe                        219 500,00 zł                             -   zł  

a) w jednostkach powiązanych                                      -   zł                             -   zł  

- udziały lub akcje                                      -   zł                             -   zł  

- inne papiery wartościowe                                      -   zł                             -   zł  

- udzielone pożyczki                                      -   zł                             -   zł  

- inne długoterminowe aktywa finansowe                                      -   zł                             -   zł  

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale                                     -   zł  

                           -   zł  

- udziały lub akcje                                      -   zł                             -   zł  

- inne papiery wartościowe                                      -   zł                             -   zł  

- udzielone pożyczki                                      -   zł                             -   zł  

- inne długoterminowe aktywa finansowe                                      -   zł                             -   zł  

c) w pozostałych jednostkach                        219 500,00 zł                             -   zł  

- udziały lub akcje                                      -   zł                             -   zł  

- inne papiery wartościowe                                      -   zł                             -   zł  

- udzielone pożyczki                        219 500,00 zł                             -   zł  

- inne długoterminowe aktywa finansowe                                      -   zł                             -   zł  

4. Inne inwestycje długoterminowe                                      -   zł                             -   zł  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                        119 012,00 zł                50 921,00 zł  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        119 012,00 zł                  50 921,00 zł  



10 

 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                      -   zł                             -   zł  

B. Aktywa obrotowe                  176 408 485,64 zł         82 975 198,48 zł  

I. Zapasy                  123 379 618,50 zł         42 299 426,35 zł  

1. Materiały                                      -   zł                             -   zł  

2. Półprodukty i produkty w toku                        213 628,51 zł                213 628,51 zł  

3. Produkty gotowe                                      -   zł                             -   zł  

4. Towary                    54 904 429,09 zł            28 569 603,98 zł  

5. Zaliczki na dostawy i usługi                   68 261 560,90 zł            13 516 193,86 zł  

II. Należności krótkoterminowe                    31 936 655,79 zł         26 772 707,52 zł  

1. Należności od jednostek powiązanych                                      -   zł                             -   zł  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      -   zł                             -   zł  

- do 12 miesięcy                                      -   zł                             -   zł  

- powyżej 12 miesięcy                                      -   zł                             -   zł  

b) inne                                      -   zł                             -   zł  

2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

                                    -   zł                             -   zł  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      -   zł                             -   zł  

- do 12 miesięcy                                      -   zł                             -   zł  

- powyżej 12 miesięcy                                      -   zł                             -   zł  

b) inne                                      -   zł                             -   zł  

3. Należności od pozostałych jednostek                    31 936 655,79 zł            26 772 707,52 zł  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    23 356 507,66 zł            22 304 377,76 zł  

- do 12 miesięcy                    23 356 507,66 zł            22 304 377,76 zł  

- powyżej 12 miesięcy                                      -   zł                             -   zł  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych  

                    1 706 469,38 zł                663 946,64 zł  

c) inne                      6 873 678,75 zł              3 804 383,12 zł  

d) dochodzone na drodze sądowej                                      -   zł    

III. Inwestycje krótkoterminowe                    21 030 558,69 zł         13 882 045,00 zł  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    21 030 558,69 zł            13 882 045,00 zł  

a) w jednostkach powiązanych                                      -   zł                             -   zł  

- udziały lub akcje                                     -   zł                             -   zł  

- inne papiery wartościowe                                      -   zł                             -   zł  

- udzielone pożyczki                                      -   zł                             -   zł  

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                      -   zł                             -   zł  

b) w pozostałych jednostkach                                      -   zł                             -   zł  

- udziały lub akcje                                     -   zł                             -   zł  

- inne papiery wartościowe                                      -   zł                             -   zł  

- udzielone pożyczki                                      -   zł                             -   zł  

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                      -   zł                             -   zł  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                    21 030 558,69 zł            13 882 045,00 zł  

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach                    21 030 558,69 zł                      13 882 045,00 zł  

- inne środki pieniężne                                      -   zł                             -   zł  

- inne aktywa pieniężne                                      -   zł                             -   zł  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                      -   zł                             -   zł  

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                          61 652,66 zł                21 019,61 zł  

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                     -   zł                             -   zł  

D. Udziały (akcje) własne                                     -   zł                             -   zł  

   



11 

 

 
 
  

BILANS MENNICA SKARBOWA S.A. 
Sporządzony na dzień 31-12-2021 

31.12.2021 
bieżący rok obrotowy 

31.12.2020 
ubiegły rok obrotowy 

PASYWA             178 442 500,13 zł                84 060 544,53 zł  

A. Kapitał (fundusz) własny              34 706 816,31 zł                23 018 809,60 zł  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy                   208 020,00 zł                       208 020,00 zł  

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:              12 815 428,60 zł                    7 818 340,95 zł  

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 

                              -   zł                                    -   zł  

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                               -   zł                                    -   zł  

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej                               -   zł                                    -   zł  

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                -   zł                                    -   zł  

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                               -   zł                                    -   zł  

- na udziały (akcje) własne                               -   zł                                    -   zł  

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                -   zł                                    -   zł  

VI. Zysk (strata) Netto               21 683 367,71 zł                  14 992 448,65 zł  

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)                                -   zł                                    -   zł  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania             143 735 683,82 zł                61 041 734,93 zł  

I. Rezerwy na zobowiązania                     95 827,00 zł                           9 127,00 zł  

1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego                     95 827,00 zł                         9 127,00 zł  

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                -   zł                                    -   zł  

- długoterminowa                                -   zł                                    -   zł  

- krótkoterminowa                                -   zł                                    -   zł  

3. Pozostałe rezerwy                                -   zł                                    -   zł  

- długoterminowe                                -   zł                                    -   zł  

- krótkoterminowe                                -   zł                                    -   zł  

II. Zobowiązania długoterminowe                                -   zł                                    -   zł  

1. Wobec jednostek powiązanych                                -   zł                                    -   zł  

2. Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

                              -   zł                                    -   zł  

3. Wobec pozostałych jednostek                                -   zł                                    -   zł  

a) kredyty i pożyczki                                -   zł                                    -   zł  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                -   zł                                    -   zł  

c) inne zobowiązania finansowe                                -   zł                                    -   zł  

d) zobowiązania wekslowe                                -   zł                                    -   zł  

e) inne                                -   zł                                    -   zł  

III. Zobowiązania krótkoterminowe             143 639 856,82 zł                  61 032 607,93 zł  

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                -   zł                                    -   zł  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                -   zł                                    -   zł  

- do 12 miesięcy                                -   zł                                    -   zł  

- powyżej 12 miesięcy                                -   zł                                    -   zł  

b) inne                                -   zł                                    -   zł  

2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

                              -   zł                           -   zł  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                -   zł                                    -   zł  

- do 12 miesięcy                                -   zł                                    -   zł  

- powyżej 12 miesięcy                                -   zł                                    -   zł  

b) inne                                -   zł                                    -   zł  
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3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek             143 639 856,82 zł                61 032 607,93 zł  

a) kredyty i pożyczki               27 204 334,32 zł                    7 941 937,46 zł  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                -   zł                                    -   zł  

c) inne zobowiązania finansowe                                -   zł                                    -   zł  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               44 085 411,02 zł                  33 716 305,11 zł  

- do 12 miesięcy               44 085 411,02 zł                  33 716 305,11 zł  

- powyżej 12 miesięcy                                -   zł                                    -   zł  

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi              68 261 560,90 zł                   13 516 193,86 zł  

f) zobowiązania wekslowe                                -   zł                                    -   zł  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych  

              2 870 815,74 zł                    4 469 368,61 zł  

h) z tytułu wynagrodzeń                   799 179,17 zł                       789 576,53 zł  

i) inne                   418 555,67 zł                       599 226,36 zł  

4. Fundusze specjalne                                -   zł                                    -   zł  

IV. Rozliczenia międzyokresowe                                -   zł                                    -   zł  

1. Ujemna wartość firmy                                -   zł                                    -   zł  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                -   zł                                    -   zł  

- długoterminowe                                -   zł                                    -   zł  

- krótkoterminowe                                -   zł                                    -   zł  

 

 

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2021 DO 31-12-2021 

  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
MENNICA SKARBOWA S.A. 

Sporządzony za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 
(wariant porównawczy) 

01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2020 – 31.12.2020 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:     1 107 683 165,59 zł         529 683 277,00 zł  

- od jednostek powiązanych                            -   zł                               -   zł  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                268 071,29 zł                   165 434,56 zł  

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)  

                           -   zł                               -   zł  

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                             -   zł                               -   zł  

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów       1 107 415 094,30 zł             529 517 842,80 zł  

B. Koszty działalności operacyjnej      1 076 946 239,95 zł         509 369 442,00 zł  

I. Amortyzacja                138 852,03 zł                   131 239,79 zł  

II. Zużycie materiałów i energii                461 589,57 zł                   385 708,31 zł  

III. Usługi obce             8 546 603,48 zł                4 535 806,42 zł  

IV. Podatki i opłaty, w tym:             3 615 163,27 zł                   832 690,49 zł  

V. Wynagrodzenia             6 947 581,38 zł                3 634 487,45 zł  

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:               419 837,61 zł                   227 766,80 zł  

VII. Pozostałe koszty rodzajowe             1 137 268,18 zł                   838 307,75 zł  

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów       1 055 679 344,43 zł             498 783 435,46 zł  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)           30 736 925,64 zł              20 313 835,00 zł  

D. Pozostałe przychody operacyjne:                121 722,27 zł                180 343,15 zł  

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                             -   zł                               -   zł  

II. Dotacje                             -   zł                               -   zł  

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                             -   zł                               -   zł  

IV. Inne przychody operacyjne                121 722,27 zł                   180 343,15 zł  
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E. Pozostałe koszty operacyjne             1 071 601,92 zł                463 786,29 zł  

I. Strata z  tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                             -   zł                               -   zł  

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                             -   zł                               -   zł  

III. Inne koszty operacyjne             1 071 601,92 zł                   463 786,29 zł  

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)           29 787 045,99 zł           20 030 391,86 zł  

G. Przychody finansowe             3 991 919,88 zł             4 275 877,00 zł  

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                            -   zł                               -   zł  

a) od jednostek powiązanych                            -   zł                               -   zł  

w tym, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                            -   zł                               -   zł  

b) od jednostek pozostałych                            -   zł                               -   zł  

w tym, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                            -   zł                               -   zł  

II. Odsetki                             -   zł                               -   zł  

 tym od jednostek powiązanych                             -   zł                               -   zł  

III. Zysk z  tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                            -   zł                               -   zł  

w jednostkach powiązanych                            -   zł                               -   zł  

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                             -   zł                               -   zł  

V. inne             3 991 919,88 zł                4 275 876,79 zł  

H. Koszty finansowe             6 435 381,16 zł             5 630 975,21 zł  

I. Odsetki                181 198,38 zł                   118 204,25 zł  

w tym dla jednostek powiązanych                            -   zł                               -   zł  

II. Strata  z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                            -   zł                               -   zł  

w jednostkach powiązanych                            -   zł                               -   zł  

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                             -   zł                               -   zł  

IV. inne             6 254 182,78 zł                5 512 770,96 zł  

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)           27 343 584,71 zł           18 675 293,65 zł  

J. Podatek dochodowy             5 660 217,00 zł             3 682 845,00 zł  

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)  

                           -   zł                               -   zł  

L. Zysk (strata) netto (I - J - K)           21 683 367,71 zł           14 992 448,65 zł  

 

 

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK 
 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym                           
MENNICA SKARBOWA S.A.                                                          

sporządzony na dzień 31.12.2021 rok 

 31.12.2021  
bieżący rok obrotowy         

 31.12.2020              
ubiegły rok obrotowy         

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)          23 018 809,60 zł            8 044 693,79 zł  

                  - korekty błędów podstawowych                            -   zł                              -   zł  

                        - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                            -   zł                              -   zł  

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach          23 018 809,60 zł            4 530 553,75 zł  

   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu               208 020,00 zł               208 020,00 zł  

       1.1. Zmiany kapitału podstawowego                            -   zł                              -   zł  

              a) zwiększenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - emisji akcji                            -   zł                              -   zł  

                  - dopłaty do kapitału                            -   zł                              -   zł  

                  -zwiększenie wartości nominalnej akcji                            -   zł                              -   zł  

              b) zmniejszenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - umorzenia akcji                            -   zł                              -   zł  
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       1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu               208 020,00 zł                  208 020,00 zł  

       3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych                            -   zł                              -   zł  

              a) zwiększenie                            -   zł                              -   zł  

              b) zmniejszenie                            -   zł                              -   zł  

       3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu                            -   zł                              -   zł  

   2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu            7 818 340,95 zł            4 322 533,75 zł  

       2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego            4 997 087,65 zł               4 322 533,75 zł  

              a) zwiększenie (z tytułu)            4 997 087,65 zł               3 495 807,20 zł  

                  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                            -   zł                              -   zł  

                  - podziału zysku (ustawowo)            4 997 087,65 zł               3 495 807,20 zł  

                  - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

                           -   zł                              -   zł  

                  - przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny ŚT                            -   zł                              -   zł  

              b) zmniejszenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - pokrycia straty                            -   zł                              -   zł  

                  - umorzenia powyżej wartości nominalnej                            -   zł                              -   zł  

                  -przeznaczenie na kapitał podstawowy                            -   zł                              -   zł  

       2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu          12 815 428,60 zł            7 818 340,95 zł  

   3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu                            -   zł                              -   zł  

       5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                            -   zł                              -   zł  

              a) zwiększenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

              b) zmniejszenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - zbycia środków trwałych                            -   zł                              -   zł  

                  - wycena instrumentów finansowych                            -   zł                              -   zł  

       5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                            -   zł                              -   zł  

   4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                            -   zł                              -   zł  

       6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                            -   zł                              -   zł  

              a) zwiększenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - podziału zysku z lat ubiegłych                            -   zł                              -   zł  

              b) zmniejszenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

       6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                            -   zł                              -   zł  

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                            -   zł                              -   zł  

       5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                            -   zł                              -   zł  

                  - korekty błędów podstawowych                             -   zł                              -   zł  

       5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                            -   zł                              -   zł  

              a) zwiększenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - podziału zysku z lat ubiegłych                            -   zł                              -   zł  

                  - pozostałe korekty                            -   zł                              -   zł  

              b) zmniejszenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - pokrycia straty z lat ubiegłych                            -   zł                              -   zł  

                  - przeniesienia na kapitał zapasowy                            -   zł                              -   zł  

                        - przeznaczenia na wypłatę dywidendy                            -   zł                              -   zł  

                  - pozostałe korekty                            -   zł                              -   zł  

       5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                            -   zł                              -   zł  

       5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                            -   zł                              -   zł  

                  - korekty błędów podstawowych                             -   zł                              -   zł  

       5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                            -   zł                              -   zł  
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              a) zwiększenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                            -   zł                              -   zł  

                  - pozostałe korekty                            -   zł                              -   zł  

              b) zmniejszenie (z tytułu)                            -   zł                              -   zł  

                  - pokrycia straty z lat ubiegłych                            -   zł                              -   zł  

                  - pozostałe korekty                            -   zł                              -   zł  

      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                            -   zł                              -   zł  

      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                            -   zł                              -   zł  

   6. Wynik netto          21 683 367,71 zł             14 992 448,65 zł  

              a) zysk netto          21 683 367,71 zł             14 992 448,65 zł  

              b) strata netto                            -   zł                              -   zł  

              c) odpisy z zysku                            -   zł                              -   zł  

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)          34 706 816,31 zł          23 018 809,60 zł  

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

         34 706 816,31 zł          23 018 809,60 zł  

 
 
VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01-01-2021 
DO 31.12.2021 
 

Rachunek przepływów środków pieniężnych 
MENNICA SKARBOWA S.A. 

sporządzony za okres 01.01.2021-31.12.2021 

31.12.2021 
bieżący rok obrotowy  

31.12.2020 
ubiegły rok obrotowy  

A Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

   

I Zysk (strata) netto   21 683 367,71 zł  14 992 448,65 zł  
II Korekty razem -22 782 460,41 zł  -  9 405 255,09 zł  
1 Amortyzacja       138 852,03 zł                        131 239,79 zł  
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych    
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)    
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej    
5 Zmiana stanu rezerw         86 700,00 zł  - 28 291,00 zł  
6 Zmiana stanu zapasów -81 080 192,15 zł  -   21 698 399,05 zł  
7 Zmiana stanu należności -  5 163 948,27 zł  -   21 890 525,45 zł  
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów 
  63 344 852,03 zł                            34 090 295,70 zł  

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -     108 724,05 zł  - 9 575,08 zł  
10 Inne korekty    
III Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I +/- II) 
-  1 099 092,70 zł                           5 587 193,56 zł  

B Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

   

I Wpływy                    -   zł                                            -   zł  
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 
   

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

   

3 Z aktywów finansowych, w tym:    
a) w jednostkach powiązanych    
b) w pozostałych jednostkach    
- zbycie aktywów finansowych    
- dywidendy i udziały w zyskach    
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych    
- odsetki    
- inne wpływy z aktywów finansowych    
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4 Inne wpływy inwestycyjne    
II Wydatki    1 019 429,47 zł                       815 058,61 zł  
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 
      356 213,50 zł                    815 058,61 zł  

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

      443 715,97 zł    

3 Na aktywa finansowe, w tym:       219 500,00 zł    
a) w jednostkach powiązanych    
b) w pozostałych jednostkach       219 500,00 zł    
- nabycie aktywów finansowych    
- udzielone pożyczki długoterminowe       219 500,00 zł    
4 Inne wydatki inwestycyjne    
III Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 
-  1 019 429,47 zł  -      815 058,61 zł  

C Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

   

I Wpływy   19 262 396,86 zł                    949 968,45 zł  
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 

i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 
do kapitału 

   

2 Kredyty i pożyczki   19 262 396,86 zł                949 968,45 zł  
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych    
4 Inne wpływy finansowe    
II Wydatki    9 995 361,00 zł     430 724,71 zł  
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych    
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli    9 995 361,00 zł    
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 

tytułu podziału zysku 
   

4 Spłaty kredytów i pożyczek    
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych    
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych    
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 
   

8 Odsetki    
9 Inne wydatki finansowe            430 724,71 zł  
III Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 
   9 267 035,86 zł                      519 243,74 zł  

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- 
B.III +/- C.III) 

   7 148 513,69 zł              5 291 378,69 zł  

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym: 

365 457,43                     173 682,07 zł  

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

365 457,43 173 682,07 zł 

F Środki pieniężne na początek okresu   13 882 045,00 zł                             8 590 666,31 zł 
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w 

tym: 
  21 030 558,69 zł  13 882 045,00 zł  

- o ograniczonej możliwości dysponowania                                               -   zł  
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VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 

2021 ROK  

 

1. Informacje i objaśnienia do bilansu 

1.1 Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup 
rodzajowych) 

 

Lp. Tytuł 

Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych Wartość firmy 

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Zaliczki na 

wartości 

niematerialne i 

prawne 

Ogółem 

1 2 3 4 5 6 8 
1. Wartość brutto na BO 0,00 0,00 12 492,78 0,00 12 492,78 
 

Zwiększenia 0,00 0,00 800,00 443 715,97 444 515,97 

  -przemieszczenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Zakupy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - przemieszczenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Wartość brutto na BZ 0,00 0,00 13 292,78 443 715,97 457 008,75 

5. Wartość umorzenia na BO 0,00 0,00 12 492,78 0,00 12 492,78 

6. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Naliczenie amortyzacji 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 

  - przemieszczenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 

7. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - przemieszczenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Wartość umorzenia na BZ 0,00 0,00 13 292,78 0,00 13 292,78 

9. Wartość netto na BO 0,00 0,00 0,00 443 715,97 443 715,97 

10. Wartość netto na BZ 0,00 0,00 0,00 443 715,97 443 715,97 

 

1.2 Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) 

Lp. Tytuł 

Grunty 
(w tym 
prawo 
wiecz. 
użytk. 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inż. 
lądowej 
i wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
środki transportu inne środki trwałe Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Wartość brutto 
na BO 

0,00 0,00 53 450,00 558 002,97  62 371,59 673 824,56 

2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
-
przemieszczenia 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Zakupy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
- 
przemieszczenia 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. 
Wartość brutto 
na BZ 

0,00 0,00 53 450,00 558 002,97  62 371,59 673 824,56 

5. 
Wartość 
umorzenia na 
BO 

0,00 0,00 27 637,76 396 997,32 62 371,59 487 006,67 

6. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

  
- Naliczenie 
amortyzacji 

0,00 0,00 8 224,96 90 868,53 0,00 99 093,49 

  
- 
przemieszczenia 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
- 
przemieszczenia 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Wartość 
umorzenia na 
BZ 

0,00 0,00 35 862,72 487 865,85 62 371,59 586 100,16 

9. 
Wartość netto 
na BZ 

0,00 0,00 17 587,28 70 137,12 0,00 87 724,40 

 
 

1) W jednostce nie występują grunty użytkowane wieczyście.  
2) W jednostce występują środki trwałe w budowie  

080-01 nieruchomość w wysokości 1 090 025,17 zł 
080-02 Spektometry w wysokości 50 000,00 zł 
Razem: 1 140 025,17 zł  
  

3) W jednostce nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.   

 

1.3 Charakterystyka pozycji inwestycji długoterminowych: 

Rodzaj zmian Stan na początek roku Zmiany w trakcie roku Stan na koniec 
roku 

zwiększenia zmniejszenia  

Długoterminowe aktywa finansowe  0,00 300 000,00 80 500,00 219 500,00 

 

1.4 Dane charakteryzujące stan i zmiany (zwiększenie, zmniejszenie) kapitału (funduszu) 
podstawowego: 

Rodzaj zmian Stan funduszu na 
początek roku 

Zmiany w trakcie roku Stan na koniec 
roku 

zwiększenia zmniejszenia  

Kapitał (fundusz) podstawowy 208 020,00 zł --- --- 208 020,00 zł 

Podwyższenie kapitału 
podstawowego Spółki 

--- --- --- --- 

 

1.5 Struktura własności kapitału podstawowego:  

Lp. Imię i nazwisko / Firma 
Wartość nominalna 
posiadanych akcji 

 
Liczba posiadanych akcji 

(szt) 

Udział w kapitale 
akcyjnym 

1. Bafago Sp. z o.o. 104 480,00 zł 522 400 50,23 % 

2. Jarosław Żołędowski 13 906,00 zł 69 530 6,68% 
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3. Aleksander Żołędowski 10 493,80 zł 52 469 5,04% 

4.  Pozostali  79 140,20 zł 395 701 38,04% 

RAZEM 208 020,00 zł 1 040 100 100% 

 

Kapitał został opłacony w pełnej kwocie 208 020,00 zł.  

1.6  Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu 
(kapitału) zapasowego: 

Kapitał zapasowy na początek roku obrotowego wyniósł 7 818 340,95 zł. Zgodnie z uchwałą nr 5 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Mennica Skarbowa” Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku 
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wynik finansowy za 2021 rok (zysk) w kwocie 14 992 448,65 zł został przeznaczony w kwocie 9 995 361 zł 
na wypłatę dywidendy, a w pozostałej kwocie 4 997 087,65 zł pozostawiony jako zysk niepodzielony. Kapitał 
zapasowy na koniec roku obrotowego, na dzień 31.12.2021 r. wyniósł  12 815 428,60 zł.     
Pozostałe kapitały: nie występują  

1.7 Propozycje co do sposobu podziału wyniku finansowego (zysku) netto: 

Mennica Skarbowa S.A. w 2021 roku wykazała zysk netto w kwocie 21.805.694,41 zł. W związku z 
rozbieżnościami w Zarządzie Spółki i brakiem zgodnego stanowiska w zakresie rekomendacji co do podziału 
wypracowanego zysku netto decyzja co do sposobu podziału zostanie podjęta przez Akcjonariuszy na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki, które odbędzie się do dnia 30 czerwca 2022r. 

1.8 Wykaz rezerw utworzonych na dzień 31.12.2021 r. na przyszłe zobowiązania: 

Zakres zmian stanu rezerw 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość na 

początek 
okresu 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Wartość na 

koniec okresu 

1. 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

9 127,00 95 827,00 0,00 9 127,00 95 827,00 

 

1.9 Wykaz odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość na 

początek okresu 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość na koniec 
okresu 

1. 
Odpisy aktualizujące należności od pozostałych 
jednostek 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.10 Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

Rodzaj kosztu Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów 

Ubezpieczenie firmy  38 799,31 

Ubezpieczenie komunikacyjne 22 853,35 

Razem: 61 652,66 
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1.11 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 

Na majątku jednostki nie występują zabezpieczenia spłaty zobowiązań.  

1.12 Zobowiązania warunkowe 

W jednostce nie występują zobowiązania warunkowe. Jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń, także 
wekslowych. 

1.13 Wyjaśnienie do pozycji zapasów w 2021 roku.  

Wyciąg z bilansu:                                                                                                                                                                                                                                               

Wyszczególnienie Rok bieżący 2021 Rok ubiegły 2020 

I. Zapasy razem                 123 379 618,50    42 299 426,35 zł  

1. Materiały                                      -                                         -   zł  

2. Półprodukty i produkty w toku                         213 628,51              213 628,51 zł  

3. Produkty gotowe                                      -                                         -   zł  

4. Towary                    54 904 429,09      28 569 603,98 zł  

5. Zaliczki na dostawy                    68 261 560,90    13 516 193,86 zł  

 

Zaliczki na dostawy w 2021 roku w kwocie  68 261 560,90 zł stanowią dokonane wpłaty (zaliczki) na zakup 
kruszcu (złota i srebra) u dostawców pod konkretne zlecenia klientów. 
 

1.14 Wyjaśnienie do pozycji zobowiązań krótkoterminowych w 2021 roku.  

Wyciąg z bilansu:  

Wyszczególnienie Rok bieżący 2021 Rok ubiegły 2020 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 143 639 856,82 zł                  61 032 607,93 zł  

2. Wobec pozostałych jednostek             143 639 856,82 zł                   61 032 607,93 zł  

a) kredyty i pożyczki               27 204 334,32 zł                    7 941 937,46 zł  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                -   zł                                    -   zł  

c) inne zobowiązania finansowe                                -   zł                                    -   zł  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               44 085 411,02 zł                   33 716 305,11 zł  

- do 12 miesięcy               44 085 411,02 zł                   33 716 305,11 zł  

- powyżej 12 miesięcy                                -   zł                                    -   zł  

e) zaliczki otrzymane na dostawy               68 261 560,90 zł                   13 516 193,86 zł  

f) zobowiązania wekslowe                                -   zł                                    -   zł  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                2 870 815,74 zł                    4 469 368,61 zł  

h) z tytułu wynagrodzeń                   799 179,17 zł                       789 576,53 zł  

i) inne                   418 555,67 zł                       599 226,36 zł  

 

Poz. III. 2 e) wykazuje zaliczki otrzymane na dostawy od klientów pod zamówiony a nie odebrany w 2021 r. 
towar w kwocie 68 261 560,90 zł. 
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2.  Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 

Przychody netto ze sprzedaży Sprzedaż krajowa ogółem za: 

Bieżący rok obrotowy 2021 Poprzedni rok obrotowy 
2020 

Przychody netto ze sprzedaży produktów krajowa: 0,00      529 683 277 zł  

Przychody netto ze sprzedaży produktów zagraniczna: 0,00 - 

Przychody netto ze sprzedaży towarów krajowa: 1 107 683,165,59      529 683 277 zł  

Razem przychody 1 107 683 165,59      529 683 277 zł  

 

2.2.  Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz odpisy aktualizujące wartość zapasów 

Nie wystąpiły.      

2.3.  Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Nie wystąpiły.      

2.4.  Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

W roku obrotowym nie  zaniechano żadnej działalności ani nie przewiduje się zaniechać w roku następnym. 

2.5. Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 

wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym 

2.6.  Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

Na własne  potrzeby nie wytworzono żadnych środków  trwałych. 

2.7.  Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

Pozycja nie występuje. 

2.8.  Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe 

Pozycja nie występuje. 

2.9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

Pozycja nie występuje. 
 
Do wyceny na dzień bilansowy przyjęto kurs średni NBP (tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r.) tj. 
kurs EUR 4,5994 zł., kurs USD 4,0600 zł.  
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3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 

pieniężnych 

Różnica występująca w Rachunku przepływów pieniężnych między środkami pieniężnymi na koniec okresu, 
a pozycją środki pieniężnie w Bilansie stanowi kwota 365 457,43 zł będąca różnicą kursową wynikającą z 
wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym w EUR i USD./nie występuje. 

 

4. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 

4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w 
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
firmy 

Pozycja nie występuje. 

4.2 Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w 2021 r. z podziałem na grupy zawodowe   

Lp. Grupa zawodowa Przeciętne zatrudnienie 
w osobach           (rok 

bieżący) 

Przeciętne zatrudnienie 
w osobach           (rok 

poprzedni) 
1. Pracownicy umysłowi 17  osób 16 osób 

 

4.3 Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla 
każdej grupy osobno) 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący  
2021 w zł 

Rok poprzedni  
2020 w zł 

1. Wynagrodzenia wypłacone brutto 2 453 826,30 1 302 419,36 zł 

 Zarząd 2 410 811,38 1 302 419,36 zł 

 Rada Nadzorcza  43 014,92 7 530,30 zł 

2. Wynagrodzenia należne brutto 2 453 826,30 1 104 731,00 zł 

 Zarząd 2 410 811,38 1 104 731,00 zł 

 Rada Nadzorcza  43 014,92 10 083,86 zł 

 
4.4 Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów 
spłaty 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość bilansowa 
na koniec okresu 

Wartość bilansowa na 
początek okresu 

1. Pożyczki wypłacone 0,00 0,00 

2. Zaliczki wypłacone 4 258 198,59 557 281,71 

 Razem 4 258 198,59 557 281,71 
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4.5 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy  

 
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za: 
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania  
finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego)    - 24 500,00 zł. 
b) inne usługi poświadczające                  - nie dotyczy 
c) usługi doradztwa podatkowego     - nie dotyczy 
d) pozostałe usługi       - nie dotyczy 
 

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym 

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania, które wywierają 
znaczący wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty. 

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które wywierają znaczący wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

 

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach 

Spółka nie posiada spółek zależnych. 

                                                               

7. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne.   

Rynek złota w 2021 r. oraz jego wpływ na działalność Spółki 

Rok 2021 na rynku złota przyniósł inwestorom głębszy oddech po zawirowaniach, które w 2020 roku 
spowodowała pandemia Covid-19. W minionym roku sytuacja wyraźnie się ustabilizowała, dostawy 
przebiegały bez większych zakłóceń, a premia i marże nieco zmalały, choć z pewnością nie powróciły 
do poziomów sprzed pandemii. 

Według danych WGC (Światowa Rada złota), globalny popyt na fizyczne złoto inwestycyjne w postaci sztabek 
i monet bulionowych wyniósł 1180 ton (najwyższy roczny wynik od 2013 roku). Średnia cena uncji złota 
w 2021 roku wyniosła 1798,61 USD, co jest najwyższym rocznym wynikiem w historii.  

Wzrost popytu i cen był efektem trudnej sytuacji na świecie. Niskie stopy procentowe, niestabilność obrotu 
gospodarczego, obawy przed inflacją oraz niepokój związany z napiętą sytuacją polityczną na wschodzie 
Europy spowodowały, iż inwestycja w złoto stała się najbardziej bezpieczną, a co za tym idzie najbardziej 
popularną. 

Mennica Skarbowa doskonale wykorzystała korzystną sytuację rynkową i umocniła się na pozycji lidera 
polskiego rynku. Dzięki posiadanym zasobom, wypracowanym przez lata relacjom handlowym oraz 
sprawnym procedurom logistycznym, Spółka zapewniła Klientom możliwość zakupu złota w ogromnych 
ilościach. Nie bez znaczenia była również rozrastająca się sieć sprzedaży Spółki: w 2020 roku otwarte zostały 
dwa nowe oddziały: w Kielcach i w Katowicach, a w 2021 roku w Kaliszu, co miało przełożenie za wzrost 
sprzedaży i przychodów. Ponadto w trzecim kwartale 2021 roku Spółka zwiększyła linię kredytową z 10 do 20 
mln zł, a następnie w czwartym kwartale z 20 do 30 mln zł, co umożliwiło zwiększenie zatowarowania, 
a w efekcie większą sprzedaż. 
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W ciągu 2021 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom 1,1 mld zł, co oznacza ponad 
dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2020. Mennica Skarbowa S.A. wykorzystując doświadczenie na rynku, 
osiągnięte relacje biznesowe, a także akumulowany kapitał, zapewniła Klientom możliwość zakupu towarów 
w ogromnych ilościach. Pomimo wzrostów kosztów operacyjnych, wynikających ze zwiększenia skali 
działalności, efekt skali wpłynął na wypracowanie rekordowego zysku netto (21,81 mln zł).  

 

Prezes Zarządu           Członek Zarządu 
 

Jarosław Żołędowski             Agnieszka Olewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
 
Katarzyna Rektus  
 
Główna Księgowa                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 31 maj 2022 roku 


