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CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (IAP SA) została zarejestrowana w dniu 29.05.2008 roku w Sądzie 

Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 306830 w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną. Rok 2014 był 

siódmym rokiem obrachunkowym Spółki po przekształceniu w spółkę akcyjną. 

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej IAP. 

 

Władze jednostki dominującej: 

 

Zarząd: 

Mirosław Mejer – Prezes Zarządu  

Filip Fertner – Członek Zarządu  

 

 W trakcie roku obrotowego Zarząd utrzymał nie udzielił prokury ani nie ustanowił pełnomocników. 

 

Rada Nadzorcza: 

Agnieszka Mejer – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Andrzej Wierzba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Mikołaj Dietrich – Członek Rady Nadzorczej 

Karolina Mejer – Członek Rady Nadzorczej 

Bogdan Steiner – Członek Rady Nadzorczej 

 

W trakcie trwania roku obrotowego oraz po dacie bilansowej do dnia sporządzania sprawozdania nie 

nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  

 

Oferta handlowa 

Grupa Kapitałowa zapewnia klientom najszerszą na polskim rynku ofertę inwestycji w metale 

szlachetne oraz numizmaty. W segmencie metali klienci mają dostęp do inwestycyjnej postaci złota, 

srebra i platyny, dostępnych pod postacią sztabek oraz monet bulionowych w pełnej gamie gramatur.  

Uzupełnieniem tego segmentu jest oferta certyfikowanych brylantów inwestycyjnych. 

W ramach oferty numizmatycznej Grupa Kapitałowa umożliwia klientom nabywanie monet polskich, 

emitowanych przez NBP w ramach corocznego planu emisji oraz monet z wielu mennic 

zagranicznych. Cechą wyróżniającą Grupę spośród innych firm konkurencyjnych jest tworzenie             

i sprzedaż własnych kolekcji numizmatycznych.  

Oferta wymiany walut umożliwia wymianę wartości dewizowych z opcją przelewu należności na 

rachunek bankowy klienta. 

 

Kanały sprzedaży 

Kluczowym kanałem sprzedaży dla Grupy jest sieć Internet. Grupa prowadzi sprzedaż kruszców 

inwestycyjnych oraz numizmatów poprzez portale internetowe, opierając się na najbardziej 
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rozpoznawalnych: e-numizmatyka.pl oraz emonety.pl Dodatkowo Grupa prowadzi portale 

dedykowane segmentom działalności: fabrykazlota.pl, kursyzlota.pl, kursysrebra.pl, e-brylanty.pl, 

czystesrebro.pl Wszystkie witryny internetowe poza warstwą typowo transakcyjną posiadają bardzo 

rozbudowaną zawartość informacyjną opartą także o materiały specjalistyczne na temat metali 

szlachetnych i numizmatów. Cechą wyróżniającą Grupę jest prowadzenie dwóch forum 

numizmatycznych uchodzących w  branży za opiniotwórcze budujące społeczność numizmatyczną.  

Działalność z wykorzystaniem własnych platform e-commerce pozwala Grupie docierać do szerokiego 

grona odbiorców i pozwala na utrzymanie dostępności oferty non-stop.  

Nowym kanałem dystrybucji, uzupełniającym sprzedaż oferty handlowej Grupy jest sieć własnych 

punktów sprzedaży zlokalizowanych w centrach handlowych dużych miast. Na koniec roku 

obrotowego Grupa Kapitałowa posiadała siedem lokalizacji innych niż siedziba spółki dominującej. 

 

Dostawcy 

Ugruntowana pozycja rynkowa oraz wieloletnie doświadczenie pozwoliły Grupie Kapitałowej 

wypracować dobre relacje z największymi dostawcami na świecie wśród których są: The Perth Mint, 

Royal Canadian Mint, PAMP, Heraeus, A-Mark, Allgemeine. Obie spółki z grupy dysponują 

kontraktami oficjalnego dystrybutora Perth Mint oraz Royal Canadian Mint w Polsce.  

 

Struktura sprzedaży 

Podstawowym źródłem przychodów Grupy w 2014 roku była sprzedaż metali szlachetnych. Kolejną 

istotną linią biznesową są przychody z działalności kantoru wymiany walut przez Internet oraz 

sprzedaż wartości kolekcjonerskich i numizmatów z całego świata.  

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY 

Grupę Kapitałową tworzą dwa podmioty: Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (IAP) jako podmiot 

dominujący oraz emonety.pl S.A. jako podmiot zależny. 

IAP S.A. posiada 100% akcji i tym samym dysponuje 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Grupa przewiduje dalszy rozwój i umocnienie swojej pozycji na rynku metali szlachetnych i 

numizmatyki poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz uatrakcyjnianie oferty. Planowane jest 

utrzymanie wszystkich linii biznesowych oraz wzmocnienie najnowszych projektów, przede wszystkim 

skupu złota, wymiany walut i sprzedaży brylantów inwestycyjnych za pośrednictwem sieci Internet. Nie 

ma przesłanek mogących wpłynąć na istotne pogorszenie sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej. 

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

W 2014 r. Grupa  Kapitałowa kontynuowała rozwój sieci placówek stacjonarnych w ramach planu 

pozyskiwania nowych klientów poza kanałem internetowym. Otwarto dwie nowe lokalizacje w Gdyni i 
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w Katowicach, a dotychczasowa lokalizacja w Warszawie w CH Blue City została zamieniona w 

kolejny salon firmowy.  

W ramach nowo powstałej sieci punktów obie spółki Grupy dokonują transakcji z klientami, przy czym 

jednostka dominująca oferuje do sprzedaży metale szlachetne, podczas gdy jednostka zależna 

dostarcza wartości kolekcjonerskie. 

W roku 2014 wszystkie punkty handlowe Grupy Kapitałowej zostały wyposażone w specjalistyczne 

urządzenia do tzw. nieniszczących badań złota renomowanej marki Olympus. Urządzenia te 

pozwalają na błyskawiczną ocenę próby złota, dzięki czemu transakcja skupu złota może być 

przeprowadzona skuteczniej oraz bardziej przejrzyście dla klienta. Zastosowana w urządzeniach 

technologia pozwala o wiele precyzyjniej ustalić próbę złota, niż ma to miejsce w przypadku 

stosowania metody chemicznej. 

 

 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Ryzyko niepowodzenia strategii 

Celem strategicznym Grupy jest wzrost wartości dla akcjonariuszy, realizowany poprzez wzrost 

wyników finansowych, czego podstawowym elementem jest wzrost sprzedaży. Istnieje ryzyko 

wystąpienia czynników niezależnych od Spółki, które przeszkodzą w realizacji strategii, a w 

szczególności: spadek popytu na wyroby Spółki, w tym szczególności na kruszce, intensyfikacja 

konkurencji na rynkach, gdzie Spółki operuje lub zamierza operować, osłabienie koniunktury w 

gospodarce, spadek zainteresowania zawieraniem transakcji e-commerce. Istnieje ryzyko 

niepowodzenia strategii Spółki. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 

sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej. 

 

Ryzyko wycofania się z transakcji przez klienta  

W celu zawarcia transakcji w obrocie kruszcami inwestycyjnymi klient musi złożyć deklarację ich 

nabycia. Zasadniczo od chwili złożenia deklaracji w systemie informatycznym, klient w ciągu 2 dni 

powinien opłacić z góry przyszłą transakcję. Od chwili złożenia deklaracji nabycia do chwili jej 

opłacenia może dojść do spadku cen kruszców inwestycyjnych na rynkach światowych, co podważy 

opłacalność transakcji dla klienta, a tym samym spowoduje wycofanie się z niej. W takiej sytuacji, 

mimo posiadania deklaracji nabycia, nie ma podstawy do zrealizowania dostawy na rzecz inwestora. 

Zdarzenia takie mogą obejmować:  

- wycofanie się istotnej liczby klientów składających deklaracje na niewielkie kwoty.  

- wycofanie się nawet niewielkiej liczby klientów składających deklaracje na znaczące kwoty  

lub obu wskazanych zdarzeń jednocześnie.  

W przeszłości przypadki wycofywania się klientów z zadeklarowanych transakcji zdarzały się rzadko. 

Niemniej istnieje ryzyko związane z możliwością wycofania się ze znaczących transakcji przez klienta. 

Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i 

perspektywy Grupy Kapitałowej. 
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Ryzyko związane z konkurencją 

Grupa działa na rynku konkurencyjnym, który jest jednak zdecydowanie rozproszony, a bariery 

wejścia na niego są umiarkowane. W przypadku nasilenia konkurencji rynkowej Grupa, mimo że jest 

liderem w dziedzinie sprzedaży detalicznej kruszców inwestycyjnych i numizmatów, może zostać 

zmuszona do poniesienia dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. Duża 

konkurencja na rynku może doprowadzić do obniżenia możliwych do osiągnięcia marż. Istnieje ryzyko 

związane z zaostrzeniem działań konkurencji. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję 

rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej. 

 

Ryzyko kursu walutowego 

Grupa Kapitałowa zaopatrują się w istotną część produktów poza Polską. Na skutek tego, część 

kosztów Grupy Kapitałowej wyrażona jest w innej walucie niż złoty. Podstawową jednostką 

monetarną, w której Grupa zawiera transakcje z dostawcami jest dolar amerykański - waluta 

funkcjonalna dla obrotu na giełdach światowych. Z tego powodu mimo zawierania niektórych zakupów 

w euro najistotniejsze znaczenie dla rentowności transakcji ma kurs walutowy dolara amerykańskiego.  

Grupa Kapitałowa sprzedaje kruszce inwestycyjne swoim klientom ustalając cenę sprzedaży w złotych 

na bazie aktualnego kursu walutowego. Dzięki temu Grupa zmniejsza ryzyko związane z 

niekorzystnymi zmianami kursów walut obcych. W zależności od wielkości sprzedaży zamówienie od 

dostawców realizowane było z pewnym opóźnieniem. Ponadto w zależności od dostawcy 

występowały i mogą występować różne terminy zapłaty przez Grupę od momentu złożenia 

zamówienia na kruszce inwestycyjne. Różnica pomiędzy datą sprzedaży przez Grupę kruszcu 

inwestycyjnego i daty zapłaty za towar przez Grupę powoduje powstanie ryzyka niekorzystnych zmian 

kursów walutowych. 

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursu walutowego jednostka dominująca Grupy 

Kapitałowej dysponuje umową z Nordea Bank Polska SA w sprawie instrumentów pochodnych w celu 

zawierania kontraktów forward. 

Niezależnie od organizacji sprzedaży i sposobów zmniejszenia ryzyka niekorzystnych zmian kursów 

walutowych, Grupa utrzymuje w związku ze swoją działalnością znaczne zapasy kruszców i 

numizmatów. Wartość tych zapasów jest zależna od kursów walut obcych, głównie kursu wymiany 

USD i złotego. 

W związku ze sprzedażą kruszców inwestycyjnych i numizmatów oraz utrzymywaniem zapasów przez 

Grupę istnieje ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursu walutowego w przypadku jednostek 

monetarnych, w których Grupa Kapitałowa prowadzi rozliczenia ze swoimi kontrahentami. Może to 

negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy 

rozwoju Grupy Kapitałowej. 

Ryzyko zmian cen kruszców inwestycyjnych 

Lokowanie kapitału w kruszce inwestycyjne i numizmaty powszechnie jest traktowane jako alternatywa 

dla obarczonych wyższym ryzykiem instrumentów udziałowych rynku kapitałowego, instrumentów 

dłużnych o niskim poziomie ratingu oraz nieposiadających ratingu lub instrumentów terminowych. Ze 

względu na fakt, że kruszce inwestycyjne są traktowane jako alternatywa dla instrumentów rynku 

kapitałowego to płynność obrotu jest niższa. W przypadku numizmatów płynność obrotu jest znikoma.  

Na działalność Grupy Kapitałowej istotny wpływ mają zmiany cen kruszców inwestycyjnych, w tym 

głównie złota i srebra, oraz numizmatów. Na ich ustalanie na giełdach światowych (przede wszystkim 

Londyn) oraz w obrocie kolekcjonerskim Grupa Kapitałowa nie ma wpływu. 
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Grupa Kapitałowa sprzedaje kruszce inwestycyjne na rzecz klientów detalicznych. Cechą klientów 

detalicznych jest składanie zamówień nieznacznych jednostkowo. Jednostka dominująca Grupy 

Kapitałowej współpracuje z wieloma dealerami kruszców inwestycyjnych, którzy co do zasady 

realizują jego zamówienie po osiągnięciu minimalnego poziomu (znacznej wielkości) dostawy. 

Oznacza to, że Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko zmiany cen kruszców inwestycyjnych w 

okresie pomiędzy zobowiązaniem się wobec klientów do realizacji zamówienia (co wiąże się ze 

złożeniem deklaracji nabycia i dokonaniem płatności za nią przez klienta) a terminem, kiedy wielkość 

zbiorcza zamówień klientów osiągnie minimalny poziom wymagany przez współpracujących z Grupą 

dealerów kruszców inwestycyjnych. Wyjątek od tej zasady stanowi porozumienie z MKS Finance S.A., 

które zakłada możliwość dostawy do Grupy nawet minimalnych ilości kruszców inwestycyjnych. W 

efekcie tego porozumienia jednostka dominująca Grupy Kapitałowej przyjmując opłacone przez klienta 

zamówienie może tego samego dnia rozliczyć je z MKS Finance S.A., tym samym unikając ryzyka 

zmian cen kruszców inwestycyjnych.  

Niezależnie od organizacji sprzedaży i sposobów zmniejszenia ryzyka niekorzystnych zmian cen 

kruszców inwestycyjnych i numizmatów, Grupa utrzymuje w związku ze swoją działalnością znaczne 

zapasy tych towarów. Wartość zapasów kruszców inwestycyjnych i numizmatów jest zależna od ich 

cen, głównie kursów kruszców inwestycyjnych na giełdach światowych i cen numizmatów w obrocie 

kolekcjonerskim. 

W związku ze sprzedażą kruszców inwestycyjnych i numizmatów oraz utrzymywaniem zapasów przez 

Grupę, istnieje ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen kruszców inwestycyjnych. Może to 

negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy 

rozwoju Grupy Kapitałowej. 

AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA 

Rok 2014 zamknął się następującymi wynikami skonsolidowanymi (w tys. PLN): 
 

Przychody  161.618 

Zysk brutto na sprzedaży 6.230 

EBITDA (241) 

Zysk operacyjny        (697) 

Zysk netto (495) 

Suma bilansowa   56.220 

Kapitał własny 22.835 

 

Na wysokość wyników skonsolidowanych, a w szczególności zysku netto istotny wpływ miały 

uzyskane wyniki spółki zależnej oraz zawarte transakcje pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. 

Skonsolidowany zysk netto został skorygowany o wzajemne obroty i uzyskane marże na transakcjach. 

W ciągu ubiegłego roku Grupa Kapitałowa zakończyła proces migracji i podziału linii biznesowych 

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

dominującej, co spowodowało spadek przychodów w spółce zależnej. Spółka zależna będzie się 

obecnie specjalizować wyłącznie w sprzedaży wartości kolekcjonerskich z uwzględnieniem dystrybucji 

na rynkach zagranicznych. Efekt tych zmian powinien być widoczny w kolejnych okresach 

sprawozdawczych. Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na wysokość zysku netto były 

zwiększone koszty działalności operacyjnej wynikające z podjętych przez jednostkę dominującą 

działań rozwojowych w obszarze budowy stacjonarnej sieci sprzedaży. 
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Informacje o instrumentach finansowych 

W roku 2014 Grupa Kapitałowa finansowana była z kapitałów własnych oraz kredytów bankowych w 

limicie do 14500 tys. zł oraz 1.000 tys. dolarów amerykańskich.  

Spółka dominująca korzystała także z akredytywy w wysokości 1.000 tys. dolarów amerykańskich. 

Grupa Kapitałowa zamierza dalej korzystać z tych instrumentów w roku 2015. 

Bankami udzielającymi kredytów były bank Zachodni WBK SA, Nordea Bank Polska SA oraz 

Millennium Bank SA.  

Jednostka dominująca stosuje walutowe instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia przyszłych 

transakcji od momentu wystąpienia zobowiązań handlowych w walutach obcych.  Na dzień 

31.12.2014 r. w jednostce dominującej nie występowały zawarte transakcje forward, które miałyby być 

rozliczone po dacie bilansu. 

 

ISTOTNE ZDARZENIA 

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa zawarła istotną umowę kredytową. Umowa obejmuje 

jednostkę dominującą oraz spółkę zależną. Umowa została zawarta z Bankiem Zachodnim WBK SA z 

siedzibą we Wrocławiu umowę o wielocelową i wielowalutową linię kredytową. Umowa została 

zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużania. Celem umowy było refinansowanie linii 

kredytowych, które Spółka oraz spółka zależna posiadały wcześniej w Nordea Bank Polska SA z 

uwagi na dogodniejsze warunki finansowe.   

W okresie sprawozdawczym spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadały oddziałów 

wpisanych lub niewpisanych do rejestru sądowego.  

 

 

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

W dniu 11 marca 2015 roku Grupa Kapitałowa z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we 

Wrocławiu aneks przedłużający do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową. Umowa 

została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością dalszego przedłużania.  

 

Zarząd 

Inwestycje Alternatywne Profit SA 

   

 

                        

Mirosław Mejer    Filip Fertner  

Prezes Zarządu   Członek Zarządu 

 

Warszawa, 29 maja  2015 roku 


