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I. PISMO ZARZĄDU DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
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 blisko 162 

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

sprzedaży i uzyskać w porównywalne przychody jak 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.  

 

W ciągu ubiegłego roku zakończyliśmy skomplikowany proces migracji i podziału linii biznesowych 

pomiędzy spółkami Grupy, w wyniku czego całość sprzedaży złota inwestycyjnego trafiła do jednostki 

dominującej. Spółka zależna z kolei będzie się specjalizować wyłącznie wartościach kolekcjonerskich. 

Efekty tych działań powinny być widoczne w kolejnych okresach sprawozdawczych.   

 

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

za ich dobrą pracę i zaangażowanie.  

 

Zapraszamy do lektury naszego raportu. 

 

 

 

Zarząd IAP SA 

    
 

Mirosław Mejer   Filip Fertner 

Prezes Zarządu   Członek Zarządu 
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II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 161 618 162 752 38 579 38 649 

Zysk/strata na sprzedaży brutto 6 230 6 762 1 487 1 606 

Zysk/strata na działalności operacyjnej (697) 2 030 (166) 482 

EBITDA* (241) 2 471 (58) 587 

Zysk/strata brutto (201) (4 536) (48) (1 077) 

Zysk/strata netto (495) (3 755) (118) (892) 

Amortyzacja 456 441 109 105 

 
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 

  

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 56 220 56 657 13 190 13 661 

Aktywa trwałe 18 577 18 174 4 358 4 382 

Aktywa obrotowe 37 643 38 483 8 832 9 279 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Zapasy 28 917 33 308 6 784 8 031 

Należności krótkoterminowe 2 950 2 756 692 665 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 939 1 957 690 472 

Kapitał własny 22 835 23 328 5 357 5 625 

Kapitał zapasowy 17 540 17 821 4 115 4 297 

Kapitał zakładowy 3 129 3 129 734 754 

Zobowiązania długoterminowe 637 1 047 149 252 

Zobowiązania krótkoterminowe 32 747 32 282 7 683 7 784 

Suma bilansowa 56 220 56 657 13 190 13 662 
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III. 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 skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik 

finansowy, a sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zawiera prawdziwy opis jej 

sytuacji w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

dokonujący badania rocznego skonsolidowanego 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 29 maja 2015 roku 

 
 


