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I. PISMO ZARZĄDU EMITENTA 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Przekazujemy raport roczny za 2014 rok, który kończymy z zyskiem netto i rekordowymi przychodami 

ze sprzedaży. 

W ciągu 2014 roku średnia cena 1 uncji złota wyrażona w złotych polskich wyniosła 3.995,62 podczas 

gdy w roku poprzedzającym cena ta wyniosła aż 4.460,61 złotych. Był to zatem rok topniejących cen 

złota na giełdach. W tym świetle bardzo poważnym wyzwaniem w okazała się utrzymanie poziomu 

marżowości oraz wolumenu sprzedaży. 

Pomimo niesprzyjających okoliczności, zamykamy rok 2014 przychodami w wysokości nieco ponad 

159 milionów złotych. Dzięki podjętym wcześniej działaniom rozwojowym zdołaliśmy obronić marżę 

na sprzedaży i uzyskać wyższe przychody niż w roku poprzednim. 

 

Nasza działalność kojarzona historycznie z kanałem e-commerce została zauważalnie rozszerzona. 

Powiększyliśmy zasięg naszej oferty o klientów preferujących tradycyjny model zakupowy. W roku 

2014 główne działania nakierowaliśmy na dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia naszej sieci placówek 

stacjonarnych. Uruchamialiśmy kolejne punkty sprzedaży i salony firmowe. Monitorowaliśmy wyniki 

uzyskiwane przez nowy kanał dystrybucji, a ich poziom motywował nas do zwiększonego angażowania 

środków na wsparcie sprzedaży. Efektem wszystkich powyższych działań było zamknięcie roku z siecią 

siedmiu stacjonarnych placówek w jednolitej szacie działających pod logotypem Mennica Złota.  

 

Choć zwiększone koszty działalności spowodowały, że w 2014 roku ponieśliśmy nieznaczną stratę na 

sprzedaży, to jednak cieszy nas osiągnięcie dodatniej rentowności operacyjnej EBITDA. Rok 2014 

zamykamy zyskiem i z optymizmem patrząc na przyszłość. Zarząd jest przekonany i będzie stale dążył 

do utrzymania pozycji lidera w sprzedaży metali szlachetnych. 

 

Rok 2014 był drugim rokiem naszej obecności na rynku New Connect. Cieszymy się, że jako spółka 

publiczna możemy być lepiej widoczni, a nasze działania podlegają ocenie rynku. Wierzymy, że 

wypełnianie zadań obowiązków informacyjnych pozwoli naszym Akcjonariuszom i inwestorom na 

lepsze zrozumienie zasad naszego biznesu.  

 

Wszystkim naszym Akcjonariuszom i kontrahentom dziękujemy za wsparcie i zaufanie, a pracownikom 

za ich trud i zaangażowanie. Ufamy, że rok 2015 okaże się udanym rokiem.  

 

Zarząd IAP SA 

   
Mirosław Mejer    Filip Fertner 

Prezes Zarządu    Członek Zarządu 
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WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA 

Wybrane dane finansowe z Bilansu 

Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

stan na 
31.12.2014 

stan na 
31.12.2013 

stan na 
31.12.2014 

stan na 
31.12.2013 

Wartość aktywów 54 468 54 621 12 779 13 171 

Aktywa trwałe 21 811 21 344 5 117 5 147 

Aktywa obrotowe 32 657 33 277 7 662 8 024 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Zapasy 13 127 14 705 3 080 3 546 

Należności krótkoterminowe 1 929 924 453 223 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 862 1 905 671 459 

Kapitał własny 23 593 23 571 5 535 5 684 

Kapitał zapasowy 22 928 22 928 5 379 5 529 

Kapitał zakładowy 2 218 2 218 520 535 

Zobowiązania długoterminowe 564 896 132 216 

Zobowiązania krótkoterminowe 27 954 27 045 6 558 6 521 

Suma bilansowa 54 468 54 621 12 779 13 171 
 
Poszczególne pozycje bilansu przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy 

 na dzień 31.12.2014r. wg kursu 4,2623 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2014  
 na dzień 31.12.2013r. wg kursu 4,1472 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2013 

  
 

Wybrane dane finansowe z Rachunku 
Zysków i Strat 

Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Przychody netto ze sprzedaży 159 358 158 820 37 843 38 053 

Zysk/strata na sprzedaży brutto 5 850 5 958 1 389 1 428 

Zysk/strata na sprzedaży (172) 1 291 (41) 309 

EBITDA* 91 2 681 22 642 

Zysk/strata na działalności operacyjnej (297) 2 328 (71) 558 

Zysk/strata na działalności gospodarczej 316 (4 089) 75 (980) 

Zysk/strata brutto 316 (4 089) 75 (980) 

Zysk/strata netto 22 (3 308) 5 (793) 

Amortyzacja 389 353 92 85 
 

Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 
kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego 

 za okres 01.01-31.12.2014r wg kursu 4,1893 PLN/EUR 
 za okres 01.01-31.12.2013r. wg kursu 4,2110 PLN/EUR 
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II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I 
KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDZANIA FINANSOWEGO ORAZ 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDZANIA 
FINANSOWEGO 
 

 

Niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie 

finansowe IAP SA i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności 

Emitenta zawiera prawdziwy opis jej sytuacji w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa. 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.  

 
Zarząd 

Inwestycje Alternatywne Profit SA 

   

 

            
Mirosław Mejer   Filip Fertner  

Prezes Zarządu   Członek Zarządu 

 

Warszawa, dnia 28 maja 2015 roku 
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III. OŚWIADCZENIE EMITENTA O PRZESTRZEGANIU ZASAD ŁADU 
KORPORACYJNEGO „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
NewConnect” 
 

ZASADA 
TAK / NIE / 

NIE DOTYCZY 
UWAGI 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki dostęp do informacji. 

    Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 
stronie internetowej. 

 
 
 

TAK 
 

 

 

Z wyłączeniem transmitowania obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad 
i upubliczniania go na stronie internetowej.  
Informacje dotyczące WZ i jego przebiegu 
Spółka będzie publikowała w postaci 
raportów bieżących i umieszczała na 
stronach internetowych. Akcjonariusze, 
którzy nie brali udziału w WZ będą mogli 
zapoznać się z zagadnieniami poruszanymi 
na WZ.  

 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania 

TAK 

 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

TAK 
 

3.1.  podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), TAK 

 

3.2.  opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której emitent 
uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK 
 

3.3.  opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK 
 

3.4.  życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

TAK 
 

3.5.  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, 

TAK 

 

3.6.  dokumenty korporacyjne spółki, TAK 
 

3.7.  zarys planów strategicznych spółki, TAK 
 

3.8.  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), 

NIE 
Spółka nie będzie publikowała prognoz 
finansowych 

3.9.  strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK 
 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK 
 

3.11. (skreślony) --- 
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3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK 
 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

TAK 

 

3.14. 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, 

TAK 

 

3.15.   (skreślony) --- 
 

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, 
wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK 

 

3.17. informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK 
 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia 
przerwy, 

TAK 
 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie 
usług Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony 
internetowej, numerów telefonicznych oraz 
adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK 

 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta, TAK 

 

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 
 

3.22. (skreślony) --- 
 

4. 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  

TAK  

5. 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 

TAK  
Za wyjątkiem sekcji relacji inwestorskich na 
stronie www.gpwinfostrefa.pl 

6. 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 

TAK 

 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które 
w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 

TAK 
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obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie Autoryzowanego Doradcę.  

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy.  

TAK 

 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1.  informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu 
i rady nadzorczej, 

TAK . 

9.2.  informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 
od emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie.  

TAK 

 
  

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 
składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK 

 

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie  
z inwestorami, analitykami i mediami. 

TAK 

 

12. 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. 

TAK 

 

13. 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. 

TAK 

 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta 
od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 
określonym w art. 399 § 3  

TAK 

 

14. 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. 

TAK 

 

15. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko 
takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 
14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 
powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 
które w ocenie emitenta mogą mieć w 

NIE 

Spółka nie będzie publikować raportów 
miesięcznych ze względu na krótki okres 
sprawozdawczy, który nie oddaje w pełni 
specyfiki prowadzonej przez Spółkę 
działalności. 
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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. 

16a. 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 
wyjaśniająca zaistniałą sytuację.  

TAK 

 

17. (skreślony) --- 
 

 

Zarząd 

Inwestycje Alternatywne Profit SA 

   

 

 

   
Mirosław Mejer   Filip Fertner  

Prezes Zarządu   Członek Zarządu 

 

Warszawa, dnia 28 maja 2015 roku 

 
 

 
 
 
 


