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  11..  WWssttęępp  
 
     Przedstawiając Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, „Sprawozdanie” ze swojej działalności za 

rok 2008, Rada Nadzorcza zwraca uwagę, Ŝe sprawozdanie w istocie obejmuje okres dłuŜszy niŜ rok 

obrachunkowy tj. ocenia zaszłości, jakie miały miejsce od 01.01.2007 do daty ostatniego posiedzenia 

Rady przed ZWZ. 

     Jednocześnie Rada uwaŜa za celowe podkreślenie faktu, Ŝe mimo iŜ jest ona wyłącznie organem 

władz TUP S.A., to wnioski i opinie zawarte w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się do wyników i 

zjawisk gospodarczych zachodzących nie tylko w samej Spółce, ale równieŜ (w znacznym stopniu) w 

całej Grupie Kapitałowej TUP S.A. 

 
  
22..  ZZaaggaaddnniieenniiaa  oossoobboowwee  ii   oorrggaanniizzaaccyyjjnnee  RRaaddyy  NNaaddzzoorrcczzeejj   
 
W minionym roku obrotowym 2007 skład osobowy Rady Nadzorczej TUP S.A. przedstawiał się 

następująco: 

 

       1. Lesław Moritz -               Przewodniczący 

       2. Wojciech Babicki-           Członek 

       3  Andrzej Łyko  -                Członek  

       4. Erwin Plichciński -           Członek 

       5. Michał Radziwiłł -            Członek  

 

i stan ten nie uległ zmianie, aŜ do dnia 26.03 2008r., kiedy to na drugim posiedzeniu w roku 2008 

Rada przyjęła do wiadomości - umotywowaną stanem zdrowia i innymi obowiązkami słuŜbowymi, 

rezygnację Pana Michała Radziwiłła z funkcji członka Rady Nadzorczej TUP S.A. 

     W podjętej uchwale Rada Nadzorcza wyraziła Panu Michałowi Radziwiłłowi podziękowanie za 

Jego wkład pracy wniesiony w trakcie uczestniczenia w obradach upływającej kadencji. 

    Na tym samym posiedzeniu na podstawie zapisu Art. 13.a. Statutu Spółki dokonała uzupełnienia 

składu Rady, w drodze dokooptowania Pana Władysława Oskara Sobańskiego.  

     W przeciągu roku 2007 Rada Nadzorcza odbyła osiem narad w wyniku których podjęto 33 uchwały 

oraz szereg istotnych ustaleń. Dodatkowo trzy uchwały zostały podjęte w trybie korespondencyjnym 

przewidzianym w Art. 13.a Statutu Spółki. 

      Z kolei w ciągu czterech miesięcy 2008, Rada spotkała się trzykrotnie i w tym czasie podjęto 

uchwały dotyczące głównie zatwierdzenia wyników prezentowanych na ZWZ. 

     Posiedzenia stacjonarne odbyły się zawsze przy obecności Prezesa Zarządu R. J. Moritza. oraz 

(stosownie do potrzeb) specjalnie zapraszanych gości.   

     Zgodnie z zaleceniami GPW, protokóły z posiedzeń były kaŜdorazowo zatwierdzane przez 

wszystkich członków RN.  

     Aktywność Rady nie ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń. Członkowie RN 

indywidualnie uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych z Zarządem oraz brali udział w 

warsztatach i konsultacjach dotyczących zarówno problemów samej Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej. 
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    Komitet Audytu spotkał się dwukrotnie z przedstawicielami firmy przeprowadzającej audyt, 

oceniając jakość i postęp prowadzonych prac jak równieŜ zapoznając się z uwagami i komentarzami 

biegłych. W wyniku między innymi tych dyskusji oraz w oparciu o informacje uzyskiwane ze Spółki, 

Komitet Audytu przedłoŜył Radzie wniosek w sprawie wdroŜenia w TUP S.A.  i w Grupie Kapitałowej 

zasad księgowości opartych na MSR ( począwszy od danych za rok 2007). Komitet równieŜ 

rekomendował Radzie ponowne powierzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych za 2007 firmie audytorskiej Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska z Poznania 

    Komitet ds. Wynagrodzeń zabrał się raz w sprawie wniosku dotyczącego ustalenia premii dla 

Prezesa Zarządu. 

     Z uwagi na moŜliwość ujęcia w niniejszym sprawozdaniu syntetycznego opisu poczynań obu 

Komitetów, Rada uznała za bezcelowe opracowanie odrębnych pisemnych sprawozdań z działalności 

tych ciał. 

      Rada Nadzorcza opiniowała równieŜ wszystkie projekty uchwał, jakie zostały zgłoszone przez 

Zarząd pod obrady Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia  

odbytych kolejno w kwietniu i grudniu 2007 oraz ZWZ w maju 2008. 

 

 
22..  BBaaddaanniiee  bbii llaannssuu  oorraazz  rraacchhuunnkkuu  ssttrraatt   ii   zzyysskkóóww  
  
       W wydanej opinii Biegli nie zgłosili zastrzeŜeń, co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2007. Szczegółowe wyniki dokonanego badania przedstawione zostały 

przez audytorów w raporcie z badania sprawozdania  

finansowego.          

 
 

Wyró Ŝnienie 

TUP S.A. 
dane w 

tys. zł za 
rok 2007 

GK TUP 
dane w 

tys. zł za rok 
2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 219 20 961 
Zysk (strata) brutto 44 415 41 856 
Zysk (strata)netto 36 432 40 136 
Zysk (strata) netto przypisana akcj. jedn. dominującej - 40 138 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,33 3,67 
 
                                                                                                             

       Po przeanalizowania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz w wyniku 

zapoznaniu się z opiniami i raportami biegłych rewidentów, Rada stwierdziła,Ŝe sprawozdania te są 

zgodne z dokumentami i zapisami księgowymi. 

  
     Z badanych dokumentów  nie wynika równieŜ, by występowały jakiekolwiek  zagroŜenia dla 

przyszłej aktywności TUP S.A., a zgodnie z oceną Rady podejmowane przez Zarząd działania 

stanowią gwarancje dalszego rozwoju Spółki. 
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      Zarząd przedstawił Radzie propozycję podziału części zysku netto za ubiegły rok obrotowy 

zawartą w projekcie uchwały na ZWZ. Zgodnie z praktyką zastosowana w ciągu dwóch lat ubiegłych, 

Zarząd zaproponował równieŜ by w ramach podziału zysku wypłacić dywidendę w wysokości 0.20 zł 

za jedną akcję tym akcjonariuszom,  

w terminie  wynikającym z zaleceń GPW. 

     Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opisanymi propozycjami oraz ich uzasadnieniem, a takŜe 

uwzględniając ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, pozytywnie opiniuje 

proponowany podział zysku za rok 2007.  

    Rada dokonała równieŜ oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz oceny 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 

     Dodatkowo Komitet Audytu po przeanalizowaniu danych oraz przeprowadzeniu dyskusji z 

kontrolerami finansowymi, opracował i przedstawił Radzie własną ocenę wyników, która to opinia 

znalazła swoje odzwierciedlenie w dokumencie  

„ Ocena sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej TUP w 2007 roku”. 

     Przedstawione wyniki,  zdaniem Rady, winny zostać zaakceptowane przez ZWZ. 

 
 
33..  PPrroobblleemmaattyykkaa  oorrggaanniizzaaccjj ii   ii   zzaarrzząąddzzaanniiaa  
 
      W okresie sprawozdawczym RN prowadziła prace wspomagającą Zarząd w działaniach mających 

na celu utrzymanie pozytywnych trendów z poprzednich dwóch lat i osiągnięcia przez TUP S.A. 

statusu znaczącej spółki giełdowej. 

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą strategią rozwoju, 

kontynuowano działalność inwestycyjną Spółki polegająca  na angaŜowaniu się w przedsięwzięciach 

rokujących nadzieję na uzyskanie odpowiednio wysokiego zwrotu z zainwestowanego kapitału 

       Na przestrzeni roku obrachunkowego, RN na bieŜąco zapoznawała się  

i analizowała: 

- realizację budŜetu, prognoz oraz aktualnych wyników 

- stan zaawansowania strategicznych projektów 

- ocenę planów rozwojowych  

- ryzyka związane z podejmowaniem nowych przedsięwzięć 

- przebieg prac związanych z emisją akcji serii D oraz F 

- tok działań konsolidacyjnych w Grupie Kapitałowej 

- proces wdraŜania zmian organizacyjnych, systemu motywacyjnego itp. 

     Dokonując ogólnej oceny sytuacji TUP S.A.,  Rada Nadzorcza stwierdza, 

iŜ Spółka w roku 2007 nie tylko osiągnęła wyznaczone cele. Przejście do systemu notowań ciągłych 

na rynku podstawowym GPW oraz zaliczenie akcji do indeksu SWIG 80  umocniły  pozycję Spółki jako 

dobrze postrzeganego przez rynek finansowy inwestora w zakresie działalności rewitalizacyjnej.  

Ocenę taką potwierdzają, osiągane wyniki finansowe, pozytywne efekty emisji akcji oraz opinie o 

Spółce prezentowane przez niezaleŜnych ekspertów. 
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    Poszerzając wachlarz swojej aktywności biznesowej o nowe innowacyjne przedsięwzięcia, Spółka 

praktycznym działaniem potwierdza pokładane w niej (przez akcjonariuszy) oczekiwania. 

      Kluczowym przedsięwzięciem realizowanym przez Zarząd w 2007 było przeprowadzenie projektu 

emisji akcji serii D i F, którego postępy  Rada systematycznie monitorowała. 

       Przy omawianiu wyników emisji Rada zwróciła uwagę na zewnętrzne uwarunkowania działalności 

Spółki, czynniki długoterminowej dekoniunktury na rynku kapitałowym oraz główne cele 

przeprowadzenia emisji. 

      Podkreślono pozytywny wpływ wyników Spółki na wzrost wskaźników ekonomicznych i  notowań 

akcji TUP na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

     W przeciągu minionego roku, pomimo występowania szeregu problemów natury formalno – 

prawnej praktycznie zakończono projekt „Modena” oraz osiedla domków „Kobiałka”. Zgodnie z 

przyjętym harmonogramem prowadzone są prace związane z rokującymi powaŜne efekty 

ekonomiczne inwestycjami w Siewierzu, Tarnowskich Górach i Katowicach. Jako udaną inwestycję 

naleŜy równieŜ uznać zakup obiektów handlowych od firmy Concorde.  

      WaŜny element, istotny z punktu widzenia dalszych zamierzeń związanych z tą Spółką, stanowi 

osiągniecie stopniowej stabilizacji wyników oraz stanu organizacyjnego TUP Property S.A. 

       Na szczególne podkreślenie zasługuje równieŜ klarowny, przejrzysty i zgodny z wytycznymi GPW 

system komunikowania się Spółki z akcjonariatem. W opinii Rady akcjonariusze dostawali terminowo 

rzetelna i kompletną wiedze na temat zakresu podejmowanych przedsięwzięć, stanu ich realizacji i 

sytuacji ekonomicznej  Spółki. 

      Mając na uwadze interes akcjonariuszy, Rada wspólnie z Zarządem zaakceptowała i przyjęła do 

stosowania główne załoŜenia zasad proponowanych przez GPW ujętych w dokumencie „Dobrych 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW „ 

       NaleŜy zaznaczyć równieŜ to, iŜ wszelkie stosowane w Spółce metod oceny wyników, 

publikowane prognozy, wyceny nieruchomości i itp. - przyjmowane są z niezbędnym w takich 

przypadkach marginesem ostroŜności. 

       Oceniając przedstawione przez Zarząd zadania na rok 2008 Rada uwaŜa, Ŝe są one zgodne z 

kierunkowymi  załoŜeniami programowymi. Przyjęto w nich  bowiem generalne  załoŜenie, Ŝe Spółka  

będzie kontynuowała działalność  zachowując podstawowe zakresy swoich zainteresowań. 

Jednocześnie plany rozwojowe na lata przyszłe, zdaniem Rady  winny być oparte na załoŜeniach  

równomiernego rozszerzania  zakresu terytorialnego i tematycznego działalności Spółki, zwiększania 

liczby przedmiotów zaangaŜowania, poszukiwaniu zagadnień nowatorskich lub związanych z 

wdraŜaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.  
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Zestawienie ilości uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą TUP S.A. w trakcie roku obrachunkowego 

2007 (w podziale tematycznym) 

Data posiedzenia 
Uchwały podj ęte w 

2007 r. 17.01 21.02 04.04 23.04 30.05 17.07 09.10 22.11 korespo
nd. 

Sprawy organizacyjne    3 1    1 
Walne Zgromadzenie   1 6      
Proces emisji akcji  1  2 1  1  1 
Realizacja załoŜeń planu 
i wyniki 

 1        

Proces restrukturyzacji i 
usprawniania 
zarządzania Grupy 
Kapitałowej 

   3 2     

Siewierz/Chmielowskie     3     
Tarnowskie Góry   1       
TUP Property/Concorde   1       
Euroconstruction/Roda  1        
Modena/Kraszewskiego  1        
Inne nowe projekty  1 1   1    
Wybór audytora/MSR        1 1 
Uchwały razem: 36 0 5 4 14 7 1 1 1 3 

 
 
55..  OOcceennaa  pprraaccyy  ZZaarrzząądduu     
 
       Wypełniając Statutowy obowiązek przedstawienia oceny pracy Zarządu za rok obrachunkowy, 

Rada uznała za niezbędne dokonanie dodatkowo posumowania poczynań Zarządu za okres 

kończącej się kadencji i swą opinię w tej sprawie przekazać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. 

       Oceniając wysoko działalność Zarządu w ciągu Jego pierwszej trzyletniej kadencji, naleŜy przede 

wszystkim odnotować fakt, Ŝe TUP S.A. po wieloletnim okresie wykazywania narastających strat, 

właśnie w okresie zarządzania przez Prezesa R.J. Moritza, zaczęła przynosić wymierne zyski. 

     Jednocześnie Spółka osiągnęła niezbędny potencjał organizacyjny i finansowy pozwalający – 

zdaniem Rady na utrzymanie tej tendencji w przyszłości. Ta istotna zmiana nastąpiła w efekcie 

konsekwentnego wdraŜania programu restrukturyzacji firmy, określenia i wytyczenia jej nowego 

obszaru aktywności oraz utworzenia Grupy Kapitałowej (o róŜnorodnym zakresie działania spółek -

córek i wyposaŜenia ich w niezbędne środki do działania) 

       Na szczególne uznanie zasługuje - zdaniem Rady, prezentowana przez Zarząd umiejętność 

korzystania z wszelkich nowoczesnych systemów finansowania działalności, zarówno w drodze emisji 

własnych papierów wartościowych jak i stosowania róŜnorodnych dźwigni oraz  lewarowania się 

środkami obcymi. 

      Rozbudowywany stopniowo (w miarę istniejących potrzeb) zespół współpracowników  

zatrudnionych w TUP S.A. jak i poszczególnych spółkach –córkach, zdaniem Rady, jest odpowiednio 

zarządzany i stymulowany- czego  efektem jest identyfikowanie się pracowników z wytyczoną misją 

firmy. 
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        Współpraca Zarządu z Radą podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich przebiegała 

wzorowo, w związku z czym członkowie Rady mogli bez jakichkolwiek ograniczeń wypełniać swoje 

statutowe obowiązki.  

 

66..  PPooddssuummoowwaanniiee 

      Biorąc pod uwagę, przedstawione wyŜej wyniki, a przede wszystkim utrwalenie pozytywnych 

tendencji rozwojowych Spółki oraz osiągnięcie po raz kolejny bardzo dobrego wyniku finansowego, 

Rada Nadzorcza, po zbadaniu wszystkich przedłoŜonych przez Zarząd dokumentów, wnosi do oceny 

przez ZWZ projekty uchwał dotyczące:  

1. Zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku wyników za rok 2007. 

2. Przekazania wypracowanego zysku netto za rok 2007 na zasilenie kapitału zapasowego Spółki 

oraz wypłatę dywidendy. 

3. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jackowi Moritzowi, za wykonywane  

w trakcie roku 2007 czynności zarządcze. 

 

       Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, Ŝe dając wyraz przekonaniu, 

 iŜ kontynuując swa misję Zarząd Spółki dołoŜy wszelkich starań, aby w przyszłości utrzymać 

korzystne wyniki i utrwalić zmiany zapoczątkowane w ciągu 3 lat ubiegłych, postanowiła zwrócić się 

do Pana R.J. Moritza z propozycją objęcia przez Niego  

(na nowych korzystniejszych warunkach) funkcji Prezesa jednoosobowego Zarządu TUP S.A. w 

okresie kolejnej trzyletniej kadencji.  

 

        Przedstawiając niniejsze „Sprawozdanie RN z jej działalności w roku obrachunkowym 2007”, 

Rada Nadzorcza zwraca się z prośbą skierowaną do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP S.A. 

o przyjęcie tego dokumentu  

oraz udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej.    

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Lesław Moritz 


