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1. Grupa Kapitałowa  
 
Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji  
 
TUP S.A. jest firmą inwestycyjną, która w swoim portfelu posiada spółki operujące w 
ramach kilku segmentów rynkowych. Celem działania TUP S.A. jest kreowanie wartości 
przejmowanych podmiotów. Firma inwestuje w przedsięwzięcia posiadające duŜy 
potencjał i dające moŜliwość  osiągnięcia wysokiego zwrotu z zaangaŜowanego kapitału. 
Spółka kieruje się zasadami zrównowaŜonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.  
 
Na koniec 2008 roku w skład grupy kapitałowej wchodziło 10 jednostek zaleŜnych 
(konsolidowanych metodą pełną) i 2 jednostki stowarzyszone (konsolidowane metoda 
praw własności).W roku poprzedzającym rok badany Grupa składała się z 9 jednostek 
podporządkowanych oraz jednej jednostki stowarzyszonej.   
 
W 2008 roku TUP S.A. oraz spółki z grupy koncentrowały się m.in. na budowie portfela 
wynajętych nieruchomości komercyjnych przynoszących stabilny dochód, akwizycjach 
podmiotów rokujących atrakcyjny zwrot na inwestowanym kapitale, kontynuowano takŜe 
restrukturyzację podmiotów juŜ naleŜących do firmy. 
 
Na dzień 31 grudnia 2008r. w skład Grupy Kapitałowej TUP wchodziły następujące 
podmioty zaleŜne i stowarzyszone: 
 
1. Chmielowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa  

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. 
St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000295428. 

Spółka celowa, powołana do realizacji projektu Eko-miasteczko Siewierz. Projekt zakłada 
powstanie pierwszego ekologicznego w Polsce miasteczka, zlokalizowanego w okolicy 
Siewierza na 120 ha naleŜących do Spółki. Miasteczko ma posiadać pełną infrastrukturę, 
wysokiej jakości mieszkania i domy jednorodzinne, sklepy, powierzchnię biurową i 
hotelową. Prace nad koncepcją zagospodarowania terenu naleŜącego do spółki 
rozpoczęto w  X 2007 r. Do chwili obecnej uchwalone zostało zgodne z koncepcją 
Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, firma oczekuje na uchwałę 
prawomocnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
 
2. Data Logistics Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny z siedzibą w OŜarowie Mazowieckim, ul. 

Konotopska 4.Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000049299 prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS.  

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług biurowych, zarządzanie 
informacją, tworzenie oprogramowania, świadczenie serwisu IT. Firma realizowała 
projekt Forpoczta, obecnie spółka jest inwestorem finansowym firmy X-press Couriers a 
w 2009 roku planowane jest połączenie obu firm. 
 
3. X-press Couriers Sp. z o.o. - podmiot bezpośrednio zaleŜny od Data Logistics      

Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 14. Spółka zarejestrowana        
w KRS pod numerem 0000032294 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS. 

X-press Couriers Sp. z o.o. jest liderem warszawskiego rynku przesyłek miejskich, 
świadczącym usługi kurierskie o zasięgu lokalnym w największych aglomeracjach 
miejskich. Firma oferuje równieŜ usługi magazynowe oraz konfekcjonowania materiałów. 
Strategia spółki zakłada rozwój ogólnokrajowej sieci punktów sprzedaŜy, oferującej 
kompleksową organizację usług pocztowych, a takŜe usług kurierskich, poligraficznych i 
biurowych, oparta jest o koncepcję naleŜącego do Data Logistics projektu Forpoczta. 
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4. Euroconstruction Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny z siedzibą w Poznaniu, ul. 
OŜarowska 42. Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000055412, prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS. 

Działalność spółki obejmuje produkcję konstrukcji stalowych, wykonywanie robót 
budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stanowych oraz produkcję okien z PCV i 
aluminium. Spółka realizuje projekt pozyskania nowatorskiej, taniej technologii 
budowlanej.  W tym celu nawiązała m.in. współpracę z Międzynarodowym Instytutem 
śelaza i Stali Living Steel zrzeszającym największe międzynarodowe koncerny 
produkujące stal. 
 
5. Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny z siedzibą w Warszawie, 

ul.Zielna 37. Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000004257 prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.  

Działalność spółki polega na prowadzeniu portu śródlądowego, zlokalizowanego w 
bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego w miejscowości Nieporęt. Główne 
obszary działalności Spółki to: przechowywanie łodzi, organizacja imprez masowych, 
okolicznościowych i sportowych, a takŜe czarter jachtów oraz wynajem terenu i miejsc 
noclegowych. Spółka planuje budowę ośrodka hotelowo sportowego nad Zalewem 
Zegrzyńskim. 
 
6. Roda Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Mała 

Klasztorna 3. Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000019611 prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS.  

Działalność Spółki obejmuje konfekcjonowanie odzieŜy damskiej na zlecenie znanych 
europejskich marek. Spółka produkuje równieŜ odzieŜ pod marką Modena.  
 
7. System SL Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny z siedzibą w Poznaniu, ul. OŜarowska 42. 

Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000116156 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS. 

System SL jest spółką celową właścicielem nieruchomości komercyjnej zlokalizowanej w 
Pruszkowie. 
 
8. Tanis Investments Sp. z o.o.  – podmiot bezpośrednio zaleŜny od TUP Property 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37. Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 
0000268792 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy KRS. 

Przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie 
budynków i budowli, kupno, sprzedaŜ, wynajem i zarządzanie nieruchomościami a takŜe 
wykonywanie robót budowlanych oraz działalność w zakresie projektowania 
budowlanego. Tanis Investments jest spółką celową do realizacji projektów 
inwestycyjnych.  
 
9. TG Investments Sp. z o.o. - podmiot zaleŜny od TUP z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Towarowa 35. Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000299540 prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 
KRS. 

Spółka celowa przeznaczona do realizacji projektu inwestycyjnego. 
 
10. TUP Property S.A. - podmiot zaleŜny z siedzibą w Poznaniu, ul. OŜarowska 42. 

Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000260991 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.  

Przedmiotem działalności spółki jest realizacja długoterminowych inwestycji property. 
Spółka zajmuje się zarządzaniem portfelem nieruchomości na wynajem. W ramach 
optymalizacji posiadanego portfela spółka zajmuje się takŜe powadzeniem 
krótkoterminowych projektów deweloperskich. 
 
11. Duncon Bikes Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, ul. Pędzichów 6. Spółka 

zarejestrowana w KRS pod nr 0000282452 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
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Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. Podmiot stowarzyszony, w którym TUP S.A 
pełni rolę inwestora finansowego.  

Działalność spółki obejmuje produkcję wysokiej klasy sprzętu rowerowego. W produkcji 
wykorzystuje najnowsze technologie i korzysta z innowacyjnych rozwiązań projektowych. 
Spółka jest liderem na rynku producentów ram rowerowych do sportów grawitacyjnych. 
 
12. PAI PAGI S.A. – podmiot stowarzyszony z siedzibą w Warszawie, ul. OdrowąŜa 13. 

Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000063315 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.  

Spółka świadczy usługi z zakresu dostępu do Internetu, usług transmisji danych, 
rozsiewu sygnału radiowego i telewizyjnego, uzupełniających usług dodatkowych np. 
hosting.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TUP S.A.  
spółka giełdowa, Prezes Zarz ądu:  

R.J. Moritz,  
kapitał: 15.212.345 zł   
siedziba: Warszawa  

Euroconstruction Sp. z o.o.;  
100% udziałów, kapitał: 1.000.000  zł  

Prezes Zarządu: R.J. Moritz , siedziba: Poznań 

Roda Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał: 1.068.000 zł,  

Prezes Zarządu: Robert Jacek Moritz, siedziba Środa Wlkp. 

TUP Property S.A.  
100% akcji, kapitał: 21.440.387 zł,  

Prezes Zarządu: R.J. Moritz, siedziba: Poznań 

System SL Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał: 2.560.000 zł,  

Prezes Zarządu: Halina Rogalska, siedziba: Poznań 

Data Logistics Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał : 1.250.000 zł, Prezes Zarządu:  

Adam Tomczak; siedziba: OŜarów Mazowiecki 

TANIS Investments Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał 55.454.000 zł 

Prezes Zarządu R.J. Moritz, siedziba: Warszawa 

Port  Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o.  
100% udziałów, kapitał: 650.000 zł,  

Prezes Zarządu: R.J. Moritz, siedziba: Warszawa 

Chmielowskie Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał: 57.110.000 zł,  

Prezes Zarządu: R.J. Moritz, siedziba: Warszawa 

TG Investments Sp. z o. o. 
100% udziałów, kapitał 50 000 zł,  

Prezes Zarządu R.J. Moritz, siedziba: Poznań 

X-press Couriers Sp. z o.o. 
64,79% udziałów, kapitał: 596 500 zł,  

Prezes Zarządu: Adam Tomczak, siedziba: Warszawa 
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2. Działalność i zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej  

 
WaŜniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność i wyniki finansowe, zmiany w 
strukturze organizacji Grupy Kapitałowej wraz z podaniem przyczyn, poczynione 
inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy Kapitałowej  

 
W roku 2008 r. TUP S.A. jako inwestor finansowy zaangaŜowała swoje zasoby w firmy operujące 

m.in. na rynku logistycznym, turystycznym, property a takŜe sportowym. Inwestycje te 

obejmowały akwizycje nowych podmiotów oraz zwiększanie zaangaŜowania w posiadanych juŜ 

spółkach celem dalszego rozwoju i realizacji długoterminowych strategii. Niektóre z nich 

doprowadziły do zmiany w strukturze organizacyjnej TUP S.A. w związku ze stworzeniem nowego 

podmiotu lub zamknięciem juŜ istniejących. Zmiany te miały na celu dywersyfikację zaangaŜowania 

finansowego w ramach wielu segmentów a takŜe uporządkowanie struktury dotychczasowej  

działalności.   

 

a) inwestycje  
 

Inwestycja w Chmielowskie Sp. z o.o. 

TUP S.A. przejęła 22 stycznia 2008 100% udziałów firmy Chmielowskie Sp. z o.o., która posiada 

nieruchomość o powierzchni 119 h nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim. (RB 1 ,2 oraz 31 i 

41/2008). TUP S.A. przygotowała dla tej spółki strategię rozwoju opartą o przygotowany przez 

specjalistów projekt budowy pierwszego w Europie ekologicznego miasteczka.  

Na dzień 31.12.2008 r kapitał zakładowy Chmielowskie wynosił 57 100 000 zł i dzielił się na 

1 142 200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł kaŜdy udział. Wszystkie udziały naleŜą do TUP S.A. 

Udziały zostały pokryte wkładem pienięŜnym oraz aportem. Źródłem finansowania były środki 

własne TUP S.A.  

 

Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne - Duncon Bikes Sp. z o.o. 

 

TUP S.A. jako inwestor kapitałowy zaangaŜowała się w stworzenie firmy Duncon Bikes Sp. z o.o. 

specjalizującej się w produkcji ram oraz specjalistycznego osprzętu rowerowego. W wyniku 

poczynionych inwestycji spółka pozyskała 49% udziałów w firmie, pozostałe 51% udziałów naleŜy 

do osób fizycznych, które dotychczas prowadziły działalność na rynku ram rowerowych 

przeznaczonych w szczególności do sportów grawitacyjnych. (RB 26, 32 i 40/2008) 

Na dzień 31.12.2008 r. kapitał zakładowy Duncon Bikes wynosił 500 000 zł i dzielił się na 900 

udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy.  

Źródłem finansowania udziału w przedsięwzięciu są środki własne TUP S.A. 

 

Zakup udziałów TG Investments Sp. z o.o. 

TG Investments została nabyta przez TUP w dniu 2 czerwca 2008r. jako spółka celowa do realizacji 

kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. TUP S.A. na dzień 31.12.2008 r. posiadała 100% 

udziałów TG Investments. 

Na dzień 31.12.2008 r. kapitał zakładowy wynosił się 50 000 i dzielił się na 100 udziałów o wartości 

nominalnej 500 zł kaŜdy. Źródłem finansowania zakupu udziałów były środki własne TUP S.A.  

Inwestycja w spółkę X-press Couriers  
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Data Logistics firma zaleŜna od TUP S.A. w wyniku nabycia w dniu 4 lipca 2008 r. udziałów w 

spółce X-press Couriers rozpoczęła realizację wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego na rynku 

przesyłek kurierskich. Do momentu objęcia udziałów X-press Couriers (lidera warszawskiego rynku 

przesyłek miejskich) – Data Logistics realizowała projekt Forpoczta. Projekt polegał na tworzeniu 

nowoczesnej sieci punktów obsługi klienta świadczących usługi biurowe, sekretarskie, poligraficzne, 

kurierskie, pocztowe i pokrewne. 

TUP S.A – 100 % udziałowiec Data Logistics, objęła udziały w podwyŜszonym kapitale zakładowym 

tej spółki. Data Logistics przeznaczyła kwotę podwyŜszenia na zwiększenie zaangaŜowania 

kapitałowego w spółkę X-press Couriers. (RB 34, 36 i 38/2008) Planowane jest połączenie spółek.  

Na dzień 31.12.2008 r. kapitał zakładowy X-press Couriers wynosił 596 500 zł i dzielił się 1 193 

udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy. Data Logistics posiadała 64,79% udziału w kapitale i 

głosach X-press Couriers. Pozostałe 35,21 % udziałów naleŜało do osób zarządzających spółką.  

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne Data Logistics Sp. z o.o. i TUP S.A. 

 

Inwestycja w spółkę z portfela inwestycyjnego – System SL 

TUP S.A. w dniu 3.04.08 r. objęła udziały w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki System SL. 

Środki, które spółka otrzymała za nowe udziały (2.500 tys. zł) zostały przeznaczone na zakup 

wynajętej nieruchomości logistycznej w Pruszkowie (RB 35/2008) 

TUP posiada 100% udziałów spółki System SL.  

Na dzień 31.12.2008 r. kapitał zakładowy System SL wynosił 2 560 000 zł i dzielił się na 1 280 

udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł kaŜdy.  

Zakup nowych udziałów został sfinansowany ze środków własnych TUP S.A. 

 
Inwestycja w rozwój działalności spółki Port Jachtowy Nieporęt 

Rozwijająca się działalność Portu Jachtowego Nieporęt wymagała od TUP – jako inwestora 

finansowego oraz jedynego udziałowca spółki zwiększenia zaangaŜowania kapitałowego. 

W związku z tym w dniu 18.08.08 r. i 27.11.08 TUP S.A. objęła nowe udziały w podwyŜszonym 

kapitale zakładowym spółki. Kwota podwyŜszenia (550 tys. zł) została przeznaczona na rozwój 

działalności Portu. Źródłem finansowania były środku własne TUP.  

Na dzień 31.12.2008 r. kapitał zakładowy spółki wynosi 650 000 zł i dzieli się 650 udziałów o 

wartości nominalnej 1 zł kaŜdy.  

 

b) sprzedaŜ i likwidacja spółek 
 

Likwidacja spółki Kraszewskiego 21 S.A. 

Likwidacja spółki nastąpiła w celu uporządkowania struktury organizacyjnej portfela inwestycyjnego 

TUP S.A. W wyniku zakończenia procesu likwidacji TUP S.A. w zamian za posiadane akcje 

Kraszewskiego 21 S.A. otrzyma środki finansowe w kwocie 8,3 mln zł. W dniu 7 stycznia 2009 r. 

uprawomocniło się postanowienie Sądu dotyczące wykreślenia Spółki z Krajowego Rejestru 

Sądowego z dniem 31 grudnia 2008 r. spółki Kraszewskiego 21 S.A. (RB 1/2009)  
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SprzedaŜ spółki Modena Park Sp. z o.o. 

 W dniu 28 marca 2008 r. spółki zaleŜne TUP Property S.A. i Tanis Investments Sp. z o.o. zawarły 

ze spółką Opal Property Development S.A. umowę związaną ze sprzedaŜą projektu Modena Park w 

Poznaniu dotyczącą sprzedaŜy udziałów Modena Park Sp. z o.o.  

Spółka TUP Property sprzedała 90 udziałów stanowiących 90% udziału natomiast Tanis 

Investments sprzedała 10 udziałów stanowiących 10% udziału spółki Modena Park. 

Cena sprzedaŜy udziałów wyniosła łącznie 50 000 zł a cena jednego udziału wynosiła 500 zł.  ( RB 

9/2008) 

 
3. Aktywa i pasywa  
 
Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu 
 

Wyró Ŝnienie 31.12.2008 
 

31.12.2007 
    tys. zł udział% tys. zł udział % Dynamika  

Suma aktywów 289 617 100,00% 306 973 100,00% 94,35% 

Aktywa trwałe 184 968 63,87% 225 085 73,32% 82,18% 

Aktywa obrotowe 104 649 36,13% 81 888 26,68% 127,80% 

 
Na dzień 31.12.2008 r. wartość skonsolidowanych aktywów trwałych wyniosła 184 968 
tys. zł. Stanowiło to 63,87% aktywów ogółem. Pozostałą część aktywów stanowiły 
aktywa obrotowe. Ich udział w strukturze aktywów wyniósł 36,13% co odpowiadało 
wartości 104 649 tys. zł 
W porównaniu do roku 2007 naleŜy zauwaŜyć spadek udziału aktywów trwałych o 10 
punktów procentowych na rzecz wzrostu udziału aktywów obrotowych w aktywach 
ogółem o tą samą wartość udziału (10%). 
W strukturze aktywów trwałych największy udział mają nieruchomości inwestycyjne. 
 

Wyró Ŝnienie 31.12.2008    31.12.2007     

  tys. zł udział% tys. zł udział% Dynamika 

Aktywa trwałe 184 968 100,00% 225 085 100,00% 82,18% 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 893 3,19% 4 033 1,79% 146,12% 

Nieruchomości inwestycyjne 159 697 86,34% 211 820 94,11% 75,39% 

Wartości niematerialne i prawne 377 0,20% 344 0,15% 109,59% 

Wartość firmy 4 703 2,54% 0 0,00% - 

Akcje i udziały  401 0,22% 0 0,00% - 

NaleŜności długoterminowe 107 0,06% 0 0,00% - 
Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe 

6 419 3,47% 4 015 1,78% 159,88% 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 6 799 3,68% 4 253 1,89% 159,86% 

Pozostałe aktywa trwałe 572 0,31% 620 0,28% 92,26% 

 
Aktywa obrotowe wzrosły w roku 2008 o 27,80 % w stosunku do roku 2007.  
W skonsolidowanych aktywach obrotowych główną pozycję stanowią zapasy i pozostałe 
naleŜności. Ich udział w strukturze aktywów obrotowych w roku 2008 wyniósł 
odpowiednio: zapasy 59,73%, pozostałe naleŜności 27,02%.  W pozycji zapasy mieści się 
wartość nieruchomości o powierzchni 119,24 ha zlokalizowanej pod Siewierzem, gdzie 
realizowany jest projekt budowy miasta w oparciu o zasadę zrównowaŜonego rozwoju.  
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Wyró Ŝnienie 31.12.2008   31.12.2007     

  tys. zł udział% tys. zł udział % Dynamika  

Aktywa obrotowe 104 649 100,00% 81 888 100,00% 127,80% 

Zapasy 62 510 59,73% 7 918 9,67% 789,47% 
NaleŜności z tytułu dostaw i 
usług 

3 740 3,57% 2 254 2,75% 165,93% 

NaleŜności z tytułu 
bieŜącego podatku 
dochodowego 

38 0,04% 113 0,14% 33,63% 

Pozostałe naleŜności 28 281 27,02% 12 292 15,01% 230,08% 

Pozostałe aktywa finansowe 733 0,70% 20 309 24,80% 3,61% 
Środki pienięŜne i ich 
ekwiwalenty 9 052 8,65% 38 747 47,32% 23,36% 

Rozliczenia międzyokresowe 295 0,28% 255 0,31% 115,69% 

 
Kapitały własne stanowią 65,48% pasywów.  
W porównaniu w rokiem ubiegłym znacznemu zmniejszeniu uległa wartość zobowiązań 
krótkoterminowych, natomiast wzrosła o 13,90% wartość zobowiązań długoterminowych.  
Spółki naleŜące do portfela inwestycyjnego zaciągnęły w roku 2008 kredyty na realizację 
projektów inwestycyjnych.  
 

Wyró Ŝnienie 31.12.2008  
 

31.12.2007 
  Struktura pasywów tys. zł udział% tys. zł udział % Dynamika  

Pasywa razem 289 617 100,00% 306 973 100,00% 94,35% 

Kapitał własny 189 640 65,48% 194 874 63,48% 97,31% 

Zobowiązania któtkoterminowe 8 667 2,99% 33 697 10,98% 25,72% 

Zobowiązania długoterminowe 91 310 31,53% 78 402 25,54% 116,46% 

 
W 2008 r. TUP S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych. 
 
 
4. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na działalność 

a ) Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych w szczególności opis 
czynników i zdarzeń w tym o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na 
działalność Emitenta oraz osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty  
 
Skonsolidowany wynik finansowy jest bezpośrednio powiązany z zakończeniem i 
sprzedaŜą  poszczególnych projektów. KaŜda ze spółek zaleŜnych jest traktowana jako 
oddzielna inwestycja wspierana kapitałem i wiedzą menadŜerską, restrukturyzowana lub 
rozwijana tak, aby stać się atrakcyjnym przedsięwzięciem. Działania TUP S.A.  
materializują się po zakończeniu procesu i sprzedaŜy projektu.  
 
Wielkości ekonomiczno finansowe 

 
Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2008 r. 7 030 tys. zł i był znacznie niŜszy 
niŜ w roku 2007.  
 

MarŜa EBIT 2008 2007 

zysk operacyjny/przychody ze sprzedaŜy 19,31 206,22 
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Stopa zadłuŜenia wszystkich Spółek uległa nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu  z 
rokiem 2007. Wskaźnik ten utrzymuje niską wartość. Świadczy to o bezpiecznej sytuacji 
Spółek w wymiarze fundamentalnym i długoterminowym.  Wysokość wskaźnika oznacza, 
Ŝe Spółki w niewielkim stopniu posiłkują się w działalności finansowaniem ze źródeł 
zewnętrznych.  

 

Stopa zadłu Ŝenia 2008 2007 

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 34,52% 36,52% 
 

W roku 2008 majątek trwały było wykorzystywany znacznie efektywniej niŜ w roku 2007.  
 

Wskaźnik wykorzystania efektywno ści 
majątku trwałego 2008 2007 

przychody ze sprzedaŜy/aktywa trwałe 0,18 0,09 
 
 

Z punktu widzenia podmiotu dominującego najwaŜniejsze znaczenie ma zaangaŜowanie 
kapitałowe oraz aktualna wartość posiadanych aktywów w spółkach zaleŜnych: 
 

Nazwa Spółki 

Warto ść  
akcji/udziałów 

wg cen nabycia 
w zł 

Warto ść 
bilansowa 

akcji/udziałów 
w zł 

Podmiot dominuj ący 
Posiadany % 

kapitału 
zakładowego 

TUP Property S.A. 25 651 422,82 81 439 906,29 TUP S.A. 100% 

Tanis Investsment 
Sp. z o.o. 55 476 137,05   63 079 575,76 TUP Property S.A. 100% 

Chmielowskie 
Sp. z o.o. 57 100 000,00 57 595 520,47 TUP S.A. 100% 

System SL 
Sp. z o.o. 2 500 003,00 3 436 349,25 TUP S.A. 100% 

Euroconstruction 
Sp. z o. o. 5 938 364,79 0,00 TUP S.A. 100% 

Roda 
Sp. z o.o. 1 308 737,00 9 155,02 TUP S.A. 100% 

Data Logistics 
Sp. z o.o. 6 215 379,35 4 169 244,15 TUP S.A. 100% 

X-press Couriers 
Sp. z o.o. 

4 402 344,64 4 402 344,64 
Data Logistics 

Sp. z o.o. 
 

64,79% 
 

  
 

Zarząd  X-press 
Couriers 

35,21% 

Port Jachtowy Nieporęt 
Sp. z o.o. 692 677,50 203 361,00 TUP S.A. 100% 

TG Investments 
Sp. z o.o. 

65 000,00 48 755,50 TUP S.A.  100% 

Duncon Bikes 
Sp. z o.o. 

257 464,80 0,00 TUP S.A. 49% 

  
 

Zarząd Duncon Bikes 51% 

PAI PAGI S.A. 

746 343,56 400 923,00 TUP S.A. 23,95% 

  

Northern Lights 
Sp. z o.o.,-podmiot 
dominujący wraz z 
innymi podmiotami 

76,05% 
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b) opis zdarzeń o nietypowym charakterze mających wpływ na wyniki finansowe spółki 

 
Istotne znaczenie dla osiąganych skonsolidowanych wyników ma wycena posiadanych 
przez spółki zaleŜne TUP Property i System SL nieruchomości komercyjnych 
zlokalizowanych na terenie całego kraju. 
 
Zgodnie z przyjętą w Grupie Kapitałowej polityką rachunkowości nieruchomości 
inwestycyjne wyceniane są wg modelu opartego o wycenę w wartościach godziwych 
zgodnie z przepisami MSR 40 par. 33 do 52. Wartości godziwe wszystkich nieruchomości 
ustalane są według stanu na dzień 30 listopada kaŜdego roku obrotowego. Skutki 
przeszacowania do wartości godziwych podlegają ujęciu w wyniku roku obrotowego. 
W celu ustalenia wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2008 r. Zarząd spółek TUP 
Property i System SL zlecił przeprowadzenie wyceny niezaleŜnym rzeczoznawcom; Knight 
Frank Sp. z o.o., Budinwest S.C. oraz Warsawflats Sp. z o.o. 
Wobec bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji na światowym oraz krajowym rynku 
nieruchomości w drugim półroczu 2008 roku Zarząd zlecił równieŜ sporządzenie 
dodatkowego opracowania na temat kształtowania się stóp kapitalizacji firmie Knight 
Frank Sp. z o.o. 
Opracowanie to potwierdziło, Ŝe w ostatnim kwartale roku praktycznie nie były zawierane 
umowy kupna / sprzedaŜy nieruchomości komercyjnych, co z kolei zdaniem Zarządu nie 
pozwoliło na ustalenie ceny rynkowej, która mogłaby stanowić kryterium porównawcze 
dla wyceny nieruchomości w wartości godziwej. 
W ocenie Zarządów Spółek stopy dyskonta przyjęte przez niezaleŜnego rzeczoznawcę nie 
odzwierciedlają rzeczywistego ryzyka związanego z nieruchomościami. Przyjęte przez 
niezaleŜnego rzeczoznawcę arbitralne załoŜenia dotyczące kosztów dodatkowych 
utrzymania nieruchomości nie znajdują odzwierciedlenia w historycznych i planowanych 
kosztach dodatkowych utrzymania nieruchomości ustalonych i oszacowanych przez 
Zarząd Spółki. 
W związku z powyŜszym, Zarządy kwestionując zasadność wyceny sporządzonej przez 
niezaleŜnych rzeczoznawców metodą dochodową, sporządziły we własnym zakresie 
wycenę nieruchomości – uwzględniając planowany dochód roczny, wynikający z 
zawartych na dzień bilansowy umów najmu, pomniejszony o rezerwę na przewidywane 
koszty napraw oraz zarządzania nieruchomościami w wysokości 3% przychodu, który 
został zdyskontowany współczynnikiem od 8,25% - dla nieruchomości o przeznaczeniu 
handlowym o najniŜszym ryzyku do 11,00% dla nieruchomości logistycznych o 
najwyŜszym ryzyku oraz 16,5% - w przypadku naniesień na gruncie nie będącym 
własnością spółki. Nieruchomości, dla których umowy najmu określone są w walutach 
obcych (EUR) wyceniono w EUR i następnie przeliczono ich wartość na złote polskie wg 
kursu średniego z dnia 31 grudnia 2008 roku, czyli według kursu 4,1724 zł za 1 EUR. 
 
W przypadku spółki System SL Zarząd dokonał wyceny uwzględniając planowany dochód 
roczny, wynikający z zawartych na dzień bilansowy umów najmu, pomniejszony o 
rezerwę na przewidywane koszty napraw oraz zarządzania nieruchomościami w 
wysokości 3% przychodu, który został zdyskontowany współczynnikiem 8% 
 
Szczegółowe zestawienie wartości nieruchomości wskazanych przez rzeczoznawców oraz 
wartości oszacowanych przez Zarząd przedstawia poniŜsza tabela (dane w zł): 
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Adres obiektu 
Wycena 

niezale Ŝnego 
rzeczoznawcy 

Współczynnik 
kapitalizacji 

zastosowany 
do wyceny (%)  

Wycena Zarz ądu 

Współczynnik 
kapitalizacji 

zastosowany do 
wyceny (%) 

Będzin, ul. Zwycięstwa 12 590 000 9,75% 590 000 9,75% 

Gdańsk, ul. Jana Pawła II 20 13 310 000 9,50% 15 193 623 8,50% 

Katowice, ul. Uniwersytecka 12 5 120 000 9,25% 6 218 605 8,25% 

Kołobrzeg, ul. Wojska Polskiego 12 3 630 000 9,50% 4 442 481 8,50% 

Łańcut, ul. Piłsudskiego 52 1 590 000 9,75% 1 805 796 8,75% 

Nowy Sącz, ul. Batalionów Chłop. 25 3 500 000 9,50% 4 223 779 8,50% 

Ostrzeszów, ul. Sportowa 1 1 110 000 9,75% 1 277 473 8,75% 

Syców, ul. Kolejowa 1 1 230 000 9,75% 1 414 637 8,75% 

Warszawa, ul. Belgradzka 2 040 000 9,00% 3 087 720 8,00% 

Warszawa, ul. Bartycka 4 560 000 16,50% 2 574 661 16,50% 

Zabrze, ul. Wolności 480 4 350 000 9,50% 5 585 488 8,50% 

Katowice, ul. BaŜantów 35 15 840 000 10,00% 20 205 661 9,00% 

Katowice ul. BaŜantów 35, działka 
niezabudowana 

10 570 000 n/d 10 570 000 n/d 

Głuchowo, ul. Komornicka 16 1 250 000 12,00% 3 055 993 11,00% 

OŜarów, ul. Konotopska 4 4 100 000 11,00% 4 451 381 10,00% 

Środa Wlkp., ul. JaŜdŜewskiego * 250 000 
12,00% 1 593 078 11,00% 

Środa Wlkp., ul. Mała Klasztorna * 1 180 000 

Zakroczym 4 000 000 n/d 4 000 000 n/d 

Tychy, al. Jana Pawła II 16/18 46 110 000 9,00% 55 051 538 8,00% 

Pruszków, działka niezabudowana,  
ul. Przejazdowa 3 049 233 n/d 3 049 233 n/d 

Pruszków, działka zabudowana,  
ul. Przejazdowa 

11 340 000 9,00% 12 017 503 8,00% 

Rzepin, działka niezabudowana 300 000 n/d 300 000 n/d 

Warszawa, ul. Kobiałka, segment 
mieszkalny 609 433 n/d 545 637 n/d 

SUMA 139 628 666  161 254 287  

Przeniesienie nieruchomości w Środzie Wielkopolskiej do Śr. Trwałych -1 593 078 
 

Nie podlegająca wycenie wartość udziałów w Spółdzielniach 35 789 
 

Warto ść bilansowa nieruchomo ści inwestycyjnych Grupy 159 696 998 
 

 
* Nieruchomość w Środzie Wielkopolskiej w sprawozdaniu skonsolidowanym jest reklasyfikowana do 
rzeczowych aktywów trwałych poniewaŜ jest uŜywana przez inną spółkę Grupy (Rodę) w celach produkcyjnych. 
W związku z tym nieruchomość ta jest wyceniona bilansie skonsolidowanym w wartości nabycia (historycznej) 
pomniejszonej o umorzenie – czyli w kwocie łącznej  555 tys. zł. 
 
c) informacja dotycząca róŜnic pomiędzy wynikiem finansowym a wcześniej 
publikowanymi prognozami wyników za dany rok 
 
W 2008 r. TUP S.A. nie publikowała prognoz wyników jednostkowych ani 
skonsolidowanych. 
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5. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
 
Ocena wraz z jej uzasadnieniem dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi z 
uwzględnieniem wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz uwzględnienie 
wskaźników płynności 
 
Według opinii Zarządu zarządzanie zasobami finansowymi prowadzone jest właściwie.  
TUP i spółki zaleŜne mają moŜliwość realizacji zamierzonych przedsięwzięć a TUP 
zamierza nadal wspierać realizowane przez nie projekty. Nie istnieją przesłanki utraty  
wiarygodności wobec partnerów biznesowych. Pomimo trudnych warunków rynkowych 
TUP nadal prowadzi działalność inwestycyjną. 
 
 

  2008 2007 
kapitał  pracujący 95 982 48 191 

 
 
W roku 2008 w stosunku do lat poprzednich znacznemu zwiększeniu uległa wartość 
skonsolidowanego kapitału pracującego.  
Wzrost poziomu kapitału pracującego oznacza takŜe moŜliwość rozszerzania działalności 
przy pomocy obcych źródeł finansowania. 
 
 

Płynność 2008 2007 

Wskaźnik bieżącej płynności 
9,80 2,43 

Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik szybkiej płynności 
3,92 2,19 

(Aktywa bieŜące – zapasy - RMC)/pasywa bieŜące 
 
Wskaźniki osiągnięte ze skonsolidowanych wartości Spółek z portfela inwestycyjnego TUP 
w roku 2008, jak i w 2007 znajdowały się na poziomie informującym, Ŝe Spółki nie mają 
problemów płynnością i są zdolne do regulowania kredytów, poŜyczek i zobowiązań 
zgodnie z warunkami zawartych umów.   
Nie istnieje zagroŜenie utraty płynności i nie naleŜy spodziewać się problemów z 
wypłacalnością w spółkach. 
Poziom wskaźników płynności osiągnięty w roku 2008 był znacznie wyŜszy niŜ w roku 
2007. 
Osiągnięte wartości świadczą o nadpłynności, biorąc pod uwagę skonsolidowane wartości 
aktywów i zobowiązań krótkoterminowych.   
 

6. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu przedmiotowym, 
podmiotowym i wartościowym 

 
Główne pozycje pozabilansowe stanowią gwarancje i poręczenia, których udzielała spółka 
TUP S.A. w ramach Grupy Kapitałowej. 
TUP S.A. udzieliła spółkom zaleŜnym poręczeń z tytułu zaciągniętych kredytów 
bankowych. 
Informacje te zostały przedstawione w punkcie „Informacja o udzielonych gwarancjach i 
poręczeniach ze szczególnym uwzględnieniem udzielonych jednostkom powiązanym 
emitenta” niniejszego sprawozdania. 
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7.   Perspektywy rozwoju 

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla 
rozwoju przedsiębiorstwa  a takŜe polityki w zakresie kierunków rozwoju oraz 
omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta a takŜe ocena moŜliwości 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
 
Zgodnie z profilem działalności oraz realizacją długoterminowej strategii TUP S.A.  
zakłada dalszą budowę portfela wynajętych nieruchomości gwarantującego stabilny zysk 
w kaŜdych warunkach makroekonomicznych. Kontynuowana będzie takŜe aktywna 
działalność inwestycyjna. Spółka zainteresowana jest przejęciami podmiotów, które 
posiadają ukryty potencjał i/lub prowadzą działalność w niedocenionym obecnie sektorze 
lub branŜy.  

 
W obliczu spowolnienia gospodarczego firma spodziewa się dalszych utrudnień w dostępie 
do finansowania co spowoduje m.in. obniŜenie się wyceny wartości wielu podmiotów. 
Mocna pozycja gotówkowa firmy wzmacnia zdolności inwestycyjne TUP S.A. Planowane 
są kolejne akwizycje. 
 
W celu efektywnego zarządzania spółkami naleŜącymi do TUP S.A. przewiduje się takŜe 
restrukturyzacje, przesuwanie aktywów między podmiotami, likwidację niektórych z nich, 
powoływanie spółek celowych do realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych, a 
takŜe nie wyklucza moŜliwości ich sprzedaŜy. 
 
Korzystając z sytuacji na rynku pracy, spółka zamierza pozyskiwać kreatywnych 
managerów i współpracowników do swojego zespołu. 
 
W roku 2009 TUP S.A. planuje szczególną uwagę poświecić budowie ekologicznego 
miasteczka w Gminie Siewierz realizowanej poprzez Chmielowskie Sp. z o.o., wdroŜeniu  
nowatorskiej technologii budowy domów socjalnych w ramach struktury Euroconstruction 
sp. z o.o., W dalszym ciągu będzie wspierać rozwój spółek X-press Couriers, Port 
Jachtowy Nieporęt, Duncon Bikes i PAGI. 
 

a) opis perspektyw rozwoju działalności Spółki Port Jachtowy Nieporęt 

 
Do najwaŜniejszych inwestycji roku 2008 zaliczyć naleŜy: przygotowanie nowoczesnych 
turystycznych miejsc noclegowych, remont i modernizację pomostów, zakup środków 
transportu i sprzętu cięŜkiego, renowacje na terenie ośrodka. Spółka zakupiła łodzie oraz 
motorówki niezbędne do obsługi portu i odbywających się na jego terenie imprez oraz 
rozpoczęła leasing 25 brytyjskich jachtów Laser Bahia. Ta inwestycja pozwoli Spółce 
zdystansować konkurencję.  
 
Posiadanie największej najnowocześniejszej sportowej floty w kraju w połączeniu z 
odnowioną infrastrukturą Portu, da gwarancję organizacji w 2009 roku duŜych imprez dla 
firm oraz większości prestiŜowych regat rozgrywanych w okolicach Warszawy (np. Finał 
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych). W nadchodzącym sezonie Port planuje równieŜ 
zwiększyć przychody z wynajmu hosteli przez organizację obozów windsurfingowych i 
Ŝeglarskich dla dzieci i młodzieŜy. DuŜa część przychodów Spółki stanowi wynajem miejsc 
cumowniczych w porcie. Na sezon 2009 spółka  unowocześniła juŜ istniejące oraz 
przygotowała 40 nowych miejsc co pozwoli generować znacznie większy dochód w 
ramach tej oferty.  
 
Na sezon 2009 spółka starannie dobrała Partnerów biznesowych do prowadzenia 
restauracji oraz bazy windsurfingowej, trwają takŜe renegocjacje umowy z Orlenem 
dotyczącej prowadzenia wodnej stacji paliw w Porcie. 
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b) opis perspektyw rozwoju działalności Spółki Euroconstruction 

 
Charakter popytu na produkty i usługi Spółki jest w dłuŜszym okresie stabilny, choć silnie 
uzaleŜniony od sezonowości produkcji budowlanej i koniunktury w tym sektorze 
gospodarki. Zdolności produkcyjne Spółki lokują ją w zakresie zakładów średnich, o 
niskiej konkurencyjności w obliczu postępującej optymalizacji produkcji spawanych 
konstrukcji stalowych. Spółka z uwagi na relatywnie wysoki poziom kosztów stałych 
powinna mieć dość wysoki wolumen obrotu, aby osiągnąć próg rentowności. W 
momentach obniŜonego popytu Spółka jest zmuszona konkurować z mniejszymi 
zakładami poprzez obniŜenie ceny, a wówczas produkcja staje się nierentowna.  
 
Te wahania skłaniają Spółkę do wykorzystania jej dotychczasowych doświadczeń oraz 
szerokich kontaktów (w ramach grupy kapitałowej) na rynku nieruchomości 
komercyjnych, do stworzenia nowego, innowacyjnego projektu, który zapewniłby Spółce 
wysoką rentowność i pozycję krajowego lidera na docelowym rynku. 
 
Takim projektem będzie stworzenie fabryki wielokondygnacyjnych budynków 
mieszkalnych z elementów prefabrykowanych opartych na konstrukcji stalowej. Celem 
projektu jest stworzenie efektywnej, innowacyjnej technologii budowy domów 
komunalnych i socjalnych dla klientów instytucjonalnych, takich jak samorządy lokalne, 
następnie zaprojektowanie zakładu produkcji domów prefabrykowanych opartego na tej 
technologii i uruchomienie produkcji. 
 
Realizacja projektu jest planowana w dwóch etapach. W 2009 roku przeprowadzone 
zostaną badania przemysłowe i rozwojowe zakładające stworzenie elementów 
składowych systemu budowy domów prefabrykowanych, takich jak budowa ścian 
osłonowo-nośnych, statyka konstrukcji, systemy stropowe, przenikalność cieplna i 
ognioodporność poszczególnych elementów, itp., które staną się podstawą do ulepszenia 
produktów, procesów czy usług. Nawiązane zostaną takŜe pierwsze relacje handlowe z 
samorządami lokalnymi. Kolejny etap (2009/2010) obejmie zaprojektowanie linii 
technologicznych i organizacji produkcji, sprzedaŜy i logistyki, następnie zakup / budowę 
powierzchni produkcyjnych, maszyn i urządzeń oraz wdroŜenie technologii i rozpoczęcie 
produkcji. 
 
Docelowym segmentem rynku są klienci instytucjonalni – samorządy lokalne. SprzedaŜ 
będzie prowadzona w sposób bezpośredni, poprzez dobrze przygotowanych konsultantów 
(znajomość ustaw mieszkaniowych i orientacja w rynku lokalnym, podstawowe zasady 
prowadzenia inwestycji, w tym publicznych). Planowana jest takŜe promocja poprzez 
organizowanie pokazów i seminariów dla przedstawicieli samorządów lokalnych, 
spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów odpowiedzialnych za inwestycje mieszkaniowe na 
swoim terenie.  
 

c) opis perspektyw rozwoju działalności Spółki Chmielowskie  

 
Spółka Chmielowskie jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 119,24 ha połoŜonej 
w Gminie Siewierz nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim, na terenie której  realizowany 
jest nowatorski, na skalę europejską, projekt budowy miasta zaprojektowanego w 
zgodzie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju.  
 
Proponowana koncepcja zakłada stworzenie ekologicznego miasta-ogrodu, 
zabudowanego niskimi, dwu-trzy kondygnacyjnymi kamieniczkami, domami szeregowymi 
i jednorodzinnymi. Wykorzystanie pionierskich rozwiązań gwarantujących efektywność 
energetyczną, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz wdroŜenie systemu 
odzyskiwania i oszczędzania wody. Stworzenie budynków i przestrzeni publicznej takŜe 
infrastruktury, która wszystkim mieszkańcom zagwarantuje komfort poruszania się bez 
samochodu do sklepu, szkoły czy lekarza.    
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Nad zalewem oprócz zrównowaŜonego miasteczka mogącego w okresie 25 lat 
zakwaterować nawet 10 tysięcy mieszkańców, zaplanowano mały port dla Ŝaglówek, 
molo, kameralny pensjonat oraz pierwszy na Śląsku kompleks hotelowo-konferencyjny 
posiadający duŜą salę konferencyjną o wysokim standardzie. Realizacja projektu zakłada 
budowę miasteczka w 4 etapach. Pierwszy etap ma doprowadzić do zabudowy 44 
hektarów, na których powstanie między  700  a  900  jednostek mieszkalnych  oraz   ok.  
70  tys.  m  kw. powierzchni uŜytkowej przeznaczonej na biura i usługi.  
 
Dzięki współpracy z międzynarodowym gronem architektów i urbanistów, a takŜe z 
przedstawicielami władz lokalnych w listopadzie 2008 r. Gmina Siewierz uchwaliła 
Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości 
naleŜącej do Chmielowskie Sp. z o.o. Studium jest zgodne z wypracowaną koncepcją 
urbanistyczną. Jednocześnie rozpoczęto proces uchwalania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Terenu dla ww. nieruchomości. Zakończenie prac nad MPZP 
planowane jest na sierpień 2009 r. Uzyskanie prawomocnego planu zagospodarowania 
umoŜliwi spółce rozpoczęcie jeszcze w 2009 roku budowy infrastruktury oraz pierwszych 
budynków na terenie miasteczka, a takŜe rozpoczęcie negocjacji z deweloperami oraz 
osobami prywatnymi zainteresowanymi zakupem działek na tym terenie.  
 

d) opis perspektyw rozwoju działalności Spółki  DunCon Bikes  

 
 

Firma DunCon od załoŜenia w 1999 roku działa na niszowym rynku części i akcesoriów 
przeznaczonych dla ekstremalnych odłamów kolarstwa górskiego. Dziś marka Duncon 
jest niekwestionowanym liderem wśród polskich producentów ram do rowerowych 
sportów grawitacyjnych. Firma sukcesywnie zwiększa sprzedaŜ zagraniczną, koncentrując 
się na rynkach Unii Europejskiej, ale posiada takŜe odbiorców w innych krajach, między 
innymi w Rosji, Ukrainie, USA, Singapurze, Chile, czy Meksyku. 
 
Mimo przeniesienia produkcji do fabryk na Dalekim Wschodzie, ramy są  projektowane i 
testowane w Polsce. Jako jedna z nielicznych firm na świecie, a jedyna w Europie 
Środkowo-Wschodniej, DunCon Bikes moŜe pochwalić się całkowicie autorskimi 
projektami, a rozwiązania stosowane w ramach Karpiel i Duncon naleŜą do najbardziej 
nowatorskich na rynku. KaŜdy produkt projektowany jest w oparciu o opinie 
sponsorowanych zawodników oraz klientów.  
 
Karpiel, amerykańska marka przejęta przez DunCon Bikes w sierpniu 2008 roku to 
legenda amerykańskich rowerów zjazdowych. Jedne z najdroŜszym i najbardziej 
prestiŜowych ram na rynku, przez kilka lat były praktycznie niedostępne ze względu na 
problemy ze sfinansowaniem produkcji przez ówczesnego właściciela. Zgodnie z filozofią 
TUP S.A., DunCon zamierza zrewitalizować markę i przywrócić rowery Karpiel do dawnej 
świetności. Pierwsze ramy wg poprawionych projektów będą dostępne w kwietniu 2009 
roku. Do końca 2009 roku mają zostać zaprezentowane nowe modele, które wejdą do 
sprzedaŜy w sezonie 2010.  
 
Nowe projekty i rozwój spółki nie ogranicza się do ram Karpiela. Marki DunCon i Prodigy 
co roku wzbogacane są o kilka lub kilkanaście nowych modeli ram i części rowerowych. W 
roku 2009 został wprowadzony pierwszy kompletny rower, ta linia produktów będzie 
sukcesywnie poszerzana. Firma pracuje teŜ nad nowymi niszowymi projektami 
skierowanymi do nowych uŜytkowników. Rozwijana jest sieć dystrybucji zagranicznej, w 
Niemczech rozpoczęto bezpośrednią sprzedaŜ do sklepów, z pominięciem typowego dla 
branŜy dystrybutora narodowego, co pozwala istotnie zwiększyć marŜę. Rozwijana jest 
takŜe dystrybucja w Polsce, pod koniec 2008 roku Spółka została dystrybutorem 
angielskiej marki MucOff, produktów związanych z kosmetyką rowerową.  
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e) opis perspektyw rozwoju działalności Spółki  X-press Couriers  

 
 

Spółka X-press Couriers świadczy przede wszystkim usługi kurierskie, transportowe oraz 
magazynowania. Zaliczana jest do liderów na rynku usług lokalnych w duŜych miastach w 
Polsce (naleŜy do nich zaliczyć miasta, w których Spółka posiada swoje Punkty Obsługi 
Klienta- własne oraz działające na podstawie umów franczyzowych).  
 
W 2008r. większościowym udziałowcem Spółki stała się Data Logistics, która prowadziła 
projekt pod nazwą Forpoczta (główny teren działania to: Kraków, Katowice, Poznań). Na 
bazie doświadczeń z w/w projektu, Zarząd X-press Couriers planuje rozszerzyć portfolio 
swoich usług poprzez współpracę z odpowiednio dobranymi partnerami biznesowymi.  
 
Głównym celem, jaki Zarząd Spółki stawia na rok 2009 jest rozszerzenie działalności 
poprzez stworzenie Punktów Obsługi Klienta pod nową marką X- Store. Punkty te 
lokalizowane będą w biurowcach typu A. Portfolio usług świadczonych w X- Store ulegnie 
znacznemu poszerzeniu, m.in. o obsługę poczty w tym wynajem skrytek pocztowych, 
usługę pakowania, jak równieŜ sprzedaŜ np. artykułów biurowych  
 
W grudniu 2008r. rozpoczęto współpracę z Cartidge World - największym na świecie 
siecią sklepów zajmujących się regeneracją cartrige-y do drukarek, w kwietniu 2009r. z 
internetową księgarnią Merlin.pl. Spółka nie wyklucza równieŜ rozpoczęcia współpracy w 
zakresie świadczenia usług kurierskich z e-sklepami, gdyŜ jest to jedna z najdynamiczniej 
rozwijających się sposobów nabywania produktów. 
 

8. Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

 
W 2008 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych była spółka 
Sarnowski&Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Bluszczowa 7. Spółka ta wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 2917. 
TUP S.A. zawarła z w/w podmiotem umowę dotyczącą badania i oceny jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz przeglądu jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 w dniu 30 lipca 2008 r.  
Łączna wysokość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy ze spółką audytorską 
naleŜnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych 
wyniosła 213 tys. zł (Wartość wynagrodzenia w 2007 r. wyniosła 110 tys. zł), 
w tym wynagrodzenie z tytułu przeglądu sprawozdań finansowych wyniosło 20,7 tys. zł  
(w roku poprzednim wynagrodzenie z tytułu przeglądy sprawozdania nie wystąpiło). 
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług pozostałych wyniosło w 2008 r. 260 tys. zł  
(Pozostała część wynagrodzenia w roku 2007 wyniosła 224 tys. zł). 
Łączne wynagrodzenie za świadczone usługi przez spółkę Sarnowski&Wiśniewski Spółka 
Audytorska Sp. z o.o. za rok 2008 wyniosło 473 tys. zł natomiast za rok 2007 r.          
334 tys. zł. 
Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych zawarto takŜe w nocie nr 38.2 jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 
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9. Istotne transakcje wewnątrz Grupy Kapitałowej 

 
Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od 
niego zaleŜną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niŜ rynkowe, 
wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. 
 
Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami tworzącymi portfel inwestycyjny TUP 
zaprezentowano w nocie 35.1 skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania 
finansowego. Transakcje zawierane pomiędzy Spółkami mają charakter rynkowy. 
 

10. Informacja o udzielonych poŜyczkach  

 
Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym poŜyczkach, ze 
szczególnym uwzględnieniem poŜyczek udzielonych jednostkom powiązanym 
emitenta, z podaniem kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i 
terminu wymagalności 

 
 

W roku 2008 w ramach grupy kapitałowej zawarto następujące umowy poŜyczki: 
 

Nazwa podmiotu Transakcja Data 
transakcji Opis 

TUP Property S.A., 
Kraszewskiego 21 
S.A. w likwidacji, 

TUP S.A. 

W wyniku zawartej umowy 
TUP S.A. przejął wierzytelność 

spółki TUP Property S.A. 
wobec spółki Kraszewskiego 

21 S.A. w likwidacji. 

31.01.08 

Wartość transakcji 6.860 tys. zł 
Kwota ta jest oprocentowana z tytułu finansowania 
przejętej wierzytelności. Oprocentowanie: WIBOR 

1R + 1,5% marŜy. 
Kwota ma zostać zwrócona do dnia 31.12.2009r. 

Chmielowskie  
Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez 
TUP S.A. 

05.02.08 

Wartość poŜyczki: 850 tys. 
Oprocentowanie: miesięczny WIBOR 1R+ 1,5 % 
marŜy. Kwota poŜyczki ma zostać zwrócona do 

dnia 31.12.2012 r. 
PoŜyczka wraz z odsetkami została spłacona 

05.08.2008 r. 

Port Jachtowy 
Nieporęt Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez 
TUP S.A. 19.03.08 

Wartość poŜyczki: 300 tys. zł 
Oprocentowanie: miesięczny WIBOR 1R + 1,5% 
marŜy. Kwota poŜyczki ma zostać zwrócona do 

dnia 30.06.2010 r. 

TUP S.A. 
Roda Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez 
TUP S.A. 23.04.08 

Wartość poŜyczki: 200 tys. 
Oprocentowanie: miesięczny WIBOR 1R+ 1,5 % 
marŜy. Kwota poŜyczki ma zostać zwrócona do 

dnia 31.12.2008 r. 
System SL  
Sp. z o.o. 

Tanis Investments 
Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez 
Tanis Investments Sp. z o.o. 

02.06.08 

Wartość poŜyczki: 9 750 tys. 
Oprocentowanie: miesięczny WIBOR 1RB+ 1,5 % 

marŜy. Kwota poŜyczki ma zostać zwrócona do 
dnia 31.12.2012 r. 

TUP Property S.A 
Tanis Investments 

Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez 
Tanis Investments Sp. z o.o. 

10.06.08 

Wartość poŜyczki: 27 000 tys. 
Oprocentowanie: miesięczny WIBOR 1RB+ 1,5 % 

marŜy. Kwota poŜyczki ma zostać zwrócona do 
dnia 31.12.2012 r. 

Data Logistics  
Sp. z o.o 

X-press Couriers 
Sp. z o.o. 

Przejęcie poŜyczki od byłego 
udziałowca spółki X-press 

Couriers Sp. z o.o. 
04.07.08 

Wysokość przejętej wierzytelności: 1 600 tys. zł 
powiększona o zaległe i przyszłe odsetki. 

Oprocentowanie stałe zgodne z postanowieniami 
umowy. 

Kwota ma zostać zwrócona do dnia 31.12.2009 

TUP S.A 
Data Logistics  

Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez 
TUP S.A. 07.07.08 

Wysokość poŜyczki: 2 000 tys. zł 
Oprocentowanie: miesięczny WIBOR 1R+1,5% 
marŜy. Kwota poŜyczki wraz z odsetkami ma 

zostać zwrócona do dnia 31.12.2009 r. 

TUP S.A 
Data Logistics  

Sp. z o.o 

PoŜyczka udzielona przez 
TUP S.A. 

17.09.08 

Wysokość poŜyczki: 100 tys. zł 
Oprocentowanie: miesięczny WIBOR 1R+1,5% 
marŜy. Kwota poŜyczki wraz z odsetkami ma 

zostać zwrócona do dnia 3.04.2009 r. 
Data Logistics Sp. Z 

o.o. 
PoŜyczka udzielona przez 
Data Logistics Sp. z o.o. 

17.09.08 Wysokość poŜyczki: 200 tys. zł 
Oprocentowanie: WIBOR 1R+2% 
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Stefan 
Czetwertyński 

Kwota poŜyczki płatna w dwóch częściach: do 
31.03.2009 oraz 31.10.2010. 

TUP S.A. 
Port Jachtowy 

Nieporęt Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez 
TUP S.A. 

23.09.08 

Wysokość poŜyczki: 200 tys. zł 
Oprocentowanie: miesięczny WIBOR 1R+1,5% 
marŜy. Kwota poŜyczki wraz z odsetkami ma 

zostać zwrócona do dnia 31.12.2011r. 
Port Jachtowy 

Nieporęt Sp. z o.o. 
Konsument  
Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez Port 
Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. 23.09.08 

Wysokość poŜyczki: 100 tys. zł 
Oprocentowanie: stałe 12% 

Termin spłaty wraz z odsetkami: 25.05.2011 

Tanis Investments 
Sp. z o.o. 

TG Investments  
Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez 
Tanis Investments Sp. z o.o. 01.10.08 

Kwota poŜyczki 100 tys. zł. 
Oprocentowanie: WIBOR 1R plus 1,5% marŜy 

PoŜyczka zawarta na okres do dnia 31.12.2009 r. 

TUP Property S.A. 
Port Jachtowy 

Nieporęt  
Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez  
TUP Property S.A. 02.10.08 

Kwota poŜyczki: 1 700 tys. zł 
Oprocentowanie: WIBOR 3M plus 1,5% marŜy 

PoŜyczka zawarta na okres do dnia 31.12.2011 r. 

TUP S.A. 
Duncon Bikes  

Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez  
TUP S.A. 

08.10.08 
Kwota poŜyczki: 200 tys. zł 

Oprocentowanie: WIBOR 1R plus 2,5% marŜy 
PoŜyczka zawarta na okres do dnia 31.12.2009 r. 

TUP S.A. 
Duncon Bikes  

Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez  
TUP S.A. 

17.10.08 
Kwota poŜyczki: 700 tys. zł 

Oprocentowanie: WIBOR 3M plus 2,5% marŜy 
PoŜyczka zawarta na okres do dnia 31.12.2009 r. 

TUP Property S.A. 
TUP S.A. 

Kraszewskiego  
21 S.A  w likwidacji 

Umowa przejęcia długu 05.12.08 

TUP S.A. weszła w związku z procesem likwidacji 
Kraszewskiego 21 S.A. w obowiązki 

Kraszewskiego 21 S.A. jako wierzyciela długu w 
kwocie 1 507 tys. zł. TUP Property S.A. jako 

dłuŜnik zobowiązała się zwrócić dług spółce TUP 
S.A. do dnia 31 stycznia 2009 r. Oprocentowanie 

długu  równe jest stawce WIBOR 1M plus 2 % 
marŜy. 

TUP S.A. 
Kraszewskiego 21 
S.A. w likwidacji 

Umowa sprzedaŜy 
wierzytelności 

05.12.08 

TUP S.A. nabył w związku z likwidacją spółki 
Kraszewskiego 21 S.A. za cenę 900 zł 

wierzytelności osób prywatnych w kwocie 
30 930,17 zł. 

 
Umowy poŜyczek zostały zawarte w polskich złotych. 
 

11. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych kredytach  

 
Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym 
umowach dotyczących kredytów i poŜyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, 
rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.  
 

W roku 2008 spółki z naleŜące do portfela inwestycyjnego TUP S.A. zawarły następujące 
umowy poŜyczek: 
 
 

Nazwa podmiotu Okres 
obowi ązywania 

Kwota  i rodzaj 
kredytu  Stopa procentowa 

Duncon Bikes  
Sp. z o.o. 

09.07.08- 
29.11.09  

1 000 000 zł 
Kredyt odnawialny w 
rachunku bieŜącym 

Oprocentowanie kredytu wykorzystanego jako: 
1.kredyt w rachunku bieŜącym: WIBOR RB+1,5% marŜy w 
stosunku rocznym 
2. kredyt na zabezpieczenie otwartych przez bank na 
zlecenie kredytobiorcy akredytyw jest równe stawce LIBOR 
1M+1,5% marŜy w stosunku rocznym 

System SL 
 Sp. z o.o. 

22.10.08  - 
31.05.17 

Kwota kredytu wynosi 
2 750 491,10 franków 

szwajcarskich na 
dzień zawarcia 

kredytu stanowiła 
równowartość kwoty 7 

000 000 zł.  
 

Kwota kredytu została 
przeznaczona na 
refinansowanie 

zakupu nieruchomości 
w Pruszkowie 

Oprocentowanie kredytu: LIBOR CHF 1M +1,6% marŜy. 
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Roda Sp. z o.o. 21.10.08 – 
8.10.09 

100 000 zł 
Kredyt obrotowy 

Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest wg stawki 
WIBOR 1M +4,5 punktu procentowego. 

Warunkowe umowy kredytowe – na dzień przekazania raportu umowy kredytowe przestały obowiązywać.  
Warunki uruchomienia kredytu nie zostały zrealizowane i kredyty nie zostały uruchomione. 

Tanis Investments 
Sp. z o.o. 

23.10.08 – 30.09.09 12 870 000 zł 
Kredyt obrotowy 

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o 
zmienną stopę referencyjną WIBOR 1R powiększoną o 

1,6% marŜy w skali roku 

Tanis Investments 
Sp. z o.o. 23.10.08-31.03.11 

35 000 000 
Kredyt inwestycyjny 

na zakup 
nieruchomości 

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o 
zmienną stopę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o 
marŜę Kredytodawcy w wysokości 1,95% w skali roku. 

 
 
W omawianym okresie nie miały miejsca wypowiedzenia umów kredytów lub poŜyczek.  
 

12. Informacje o poręczeniach i gwarancjach 

 
Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym 
poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i 
gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta 

 
W roku 2008 TUP  S.A. i TUP Property S.A. udzieliły poręczenia kredytów spółkom 
powiązanym: 
 

Podmiot Data 
poręczenia Rodzaj por ęczenia Czas 

trwania Kwota 

DunCon Bikes  
Sp. z o.o. 09.07.08 

Poręczenie wg. prawa cywilnego – stanowiące 
solidarne zobowiązanie do spłaty wierzytelności w 
przypadku gdyby kredytobiorca nie wykonał 
zobowiązania wynikającego kredytu udzielonego 
przez DZ Bank Polska S.A. w terminie i na 
warunkach określonych w umowie kredytowej. 

30.11.12 
Do kwoty 
2 mln zł 

System SL 
 Sp. z o.o. 14.10.08 

TUP S.A i TUP Property S.A. udzieliły poręczenia 
kredytu inwestycyjnego spółce System SL. Poręczenie 
stanowi weksel własny "in blanco" poręczony przez 
TUP Property S.A. i TUP S.A. wraz z deklaracją 
wekslową  

31.05.20 

Do kwoty o 
równowartości w 

pln 
5 500 982,20 

franków 
szwajcarskich. 

 

13.Określenie liczby i wartości akcji emitenta 

 
Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz 
akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu 
osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla kaŜdej osoby oddzielnie) 
Oraz informacja o znanych umowach w wyniku których mogą nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 
 
Dane na dzień przekazania sprawozdania zarządu: 
 

Osoba 
zarządzająca/nadzoruj ąca Liczba akcji 

Robert Jacek Moritz* 
Prezes Zarządu 85 500 

Lesław Aleksander Moritz* 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
942 888 

Władysław Sobański 
Członek Rady Nadzorczej 5 713 

 
*Ze względu na istniejące Porozumienie pomiędzy Panem Robertem Jackiem Moritz, 
Lesławem Moritz, ElŜbietą Moritz i Małgorzatą Marią Moritz (Rodzina Moritz) w rozumieniu 
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art. 87 ust 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu i stosunek 
dominacji ElŜbiety Moritz wobec Hlamata Holdings Limited – głównego udziałowca Spółki, 
stan posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących jest następujący: 
Rodzina Moritz z podmiotem zaleŜnym od ElŜbiety Moritz  - 8 008 924 akcji 
W tym: 

Hlamata Holdings Limited – podmiot zaleŜny od ElŜbiety Moritz: 6 531 087 akcji 
ElŜbieta Moritz: 445 733 akcji 
Lesław Aleksander Moritz: 942 888 akcji 
Robert Jacek Moritz: 85 500 akcji 
Małgorzata Maria Moritz: 3 716 akcji. 

 
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. 
 
Według najlepszej wiedzy TUP S.A. nie zostały zawarte umowy w wyniku których 
mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.  
 

15.Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach  

 
Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach wraz z ich 
określeniem wartościowym ilościowym oraz udziałem poszczególnych 
produktów, towarów i usług (jeŜeli są istotne) albo grup w sprzedaŜy emitenta 
ogółem, a takŜe zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. 
Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i 
zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, 
w towary i usługi, z określeniem uzaleŜnienia od jednego lub więcej odbiorców i 
dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co 
najmniej 10% przychodów ze sprzedaŜy ogółem – nazwy(firmy) dostawcy lub 
odbiorcy, jego udział w sprzedaŜy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne 
powiązania z emitentem. 
 
Spółki z portfela inwestycyjnego TUP prowadzą działalność usługową w róŜnorodnych 
segmentach rynku. Opis rodzaju prowadzonej działalności przez poszczególne spółki 
zawarto w punkcie 1 Sprawozdania Zarządu : „Opis organizacji Grupy Kapitałowej” 
W poniŜszej tabeli zaprezentowano wartościowe ujęcie działalności i przychodów spółek, 
które w Grupie Kapitałowej dzielone są na segmenty działalności.  
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Struktura 
przychodów  
w tys. zł 

Sprz. 
Nieruchom.  

Sprz. 
Projektu  Podnajem  Konstrukcje  OdzieŜ Kurierskie  Odsetkowe Pozostałe  Razem 

Przychody ze 
sprzedaŜy produktów 

4 696 0 0 5 631 70 0 0 0 10 397 

Przychody ze 
sprzedaŜy usług 0 0 15 670 299 2 772 3 673 0 1 231 23 645 

Przychody ze 
sprzedaŜy towarów 

0 0 0 0 1 2 0 6 9 

Przychody ze 
sprzedaŜy materiałów 0 0 2 31 2 3 0 0 38 

Suma                 34 089 

Przychody finansowe 0 50 0 0 0 0 3 285 -78 3 257 

Pozostałe przychody 
z nieruchomości, 
udziałów 

0 65 000 46 195 24 0 0 93 65 358 

Suma 4 696 65 050 15 718 6 156 2 869 3 678 3 285 1 252 102 704 

 

 
 
Źródło: Dane finansowe Emitenta na dzień 31.12.2008 r. 
 
W strukturze skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy 63% stanowią przychody ze 
sprzedaŜy projektu inwestycyjnego. Dotyczą one jednorazowej transakcji sprzedaŜy 
przez Tanis Investments Sp. z o.o. (naleŜącej do portfela inwestycyjnego TUP) 
nieruchomości połoŜonej w Poznaniu objętej projektem Modena Park.  
 
Celem projektu była rewitalizacja nieruchomości poprzez opracowanie wraz z władzami 
miejskimi oraz przedstawicielami lokalnej społeczności koncepcji zagospodarowania 
terenu. Projekt zakładał stworzenie na w/w terenie nowoczesnego osiedla 
mieszkaniowego, gdzie oprócz budynków mieszkalnych znajdzie się takŜe przestrzeń 
biurowa, usługowa i publiczna. Tak przygotowany produkt został sprzedany 
przedstawicielowi branŜy deweloperskiej.  
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Wynajem nieruchomości stanowi 15% skonsolidowanej struktury przychodów. Spółki TUP 
Property i System SL posiadają portfel obiektów komercyjnych na wynajem, który 
stanowi stabilne źródło dochodu o wysokiej stopie zwrotu z zaangaŜowanego kapitału. 
Pozostałą cześć struktury skonsolidowanych przychodów stanowią działalności 
prowadzone przez pozostałe spółki z portfela inwestycyjnego TUP, oraz przychody 
odsetkowe pochodzące głównie z lokat bankowych.  
 
Spółki sprzedają swoje usługi i prowadzą poszczególne projekty na rynku polskim i nie są 
uzaleŜnione od swoich kontrahentów. 
Wyjątek stanowią Spółki Roda odpowiednio w zakresie sprzedaŜy zagranicznej oraz 
uzaleŜnienia od dostawców i odbiorców. W zakresie realizacji sprzedaŜy na rynki 
zagraniczne wyjątek stanowi takŜe spółka Duncon Bikes. 
 
Główna działalność Spółki Roda opierała się w 2008 r. na przeszyciach uszlachetniających 
zlecanych przede wszystkim przez kontrahentów zagranicznych, głównie niemieckich. 
96,99% udziału w produkcji naleŜy do kontrahentów zagranicznych w tym ponad 56% do 
niemieckiej firmy Laurel.  

 
Pozostałe 3,01% usług trafia na rynek polski. 
W przypadku spółki Roda moŜna takŜe stwierdzić, Ŝe odbiorca usług szycia jest 
jednocześnie dostawcą Spółki w zakresie dostarczania materiałów. Istnieje zatem 
uzaleŜnienie od dostawców i jednocześnie odbiorców, zaprezentowane w poniŜszej tabeli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
Duncon Bikes – spółka stowarzyszona z TUP jako inwestorem Spółki znajduje się w stanie 
rozwoju i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu. W związku z rozwojem 
działalności spółki Duncon Bikes oraz rozpoczęciem projektu realizowanego w oparciu o 
spółkę Karpiel International udział zrealizowanej sprzedaŜy w przychodach spółki i 
skonsolidowanych przychodach nie jest istotny. 
 
16. Informacje o zawartych umowach 
 
Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta w tym 
znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami 
(wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji 
 
W działalności TUP S.A. jako inwestora finansowego w 2008 r. duŜe znaczenie 
odzwierciedlające skuteczność i rozwój działalności inwestycyjnej miały umowy wiąŜące 
się z akwizycją nowych podmiotów oraz umowy związane z realizacją poszczególnych 
projektów inwestycyjnych przez spółki zaleŜne. Umowy związane z akwizycją nowych 
podmiotów oraz podjęte inwestycje w juŜ rozpoczęte projekty zostały opisane w punkcie 
2 Sprawozdania Zarządu. Poszczególne Spółki zawarły następujące umowy i listy 
intencyjne istotne dla ich rozwoju oraz mogące wpłynąć na powodzenie poszczególnych 
projektów: 
 
Chmielowskie - nabycie nieruchomości w Siewierzu 
 
W dniu 21 stycznia 2008 r. na zlecenie TUP S.A. spółka Chmielowskie nabyła 
nieruchomość o powierzchni 119,24 ha połoŜoną nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim. 
Cena nieruchomości wyniosła 15 501 tys. euro. Podczas trwających jesienią 2007r. roku 

Kontrahenci 
SprzedaŜ za rok 2008 tys. zł 
Wartość Udział %  

Jobis  Bekleidungsindustrie 
GmbH&Co.KG 

780 27,42% 

Laurel GmbH 1 594 56,03% 
Pozostali 471 16,55% 

Wartość sprzedaŜy  
w roku 2008 2 845 100% 
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warsztatów urbanistycznych międzynarodowa grupa architektów i urbanistów stworzyła 
kompletną koncepcję zabudowy dla zakupionej nieruchomości. Na siewierskich gruntach  
planowana jest budowa ekologicznego miasta z pełną infrastrukturą, sklepami oraz 
zabudową jedno i wielorodzinną.  
 
Tanis Investments - zakończenie projektu rewitalizacyjnego i sprzedaŜ nieruchomości 
Modena Park 

 
Spółka zaleŜna od TUP sfinalizowała 30 kwietnia 2008 r. sprzedaŜ nieruchomości objętej 
projektem Modena Park i zakończyła realizację projektu rewitalizacyjnego. Inwestycja 
związana była z rewitalizacją cennych i zabytkowych nieruchomości naleŜących do 
dawnych Zakładów OdzieŜowych Modena w Poznaniu. Zgodnie z opracowaną koncepcją 
na terenie objętym projektem Modena Park powstanie kompleks budynków mieszkalnych 
wraz z przestrzenią biurową, usługową i publiczną. Realizacja projektu została rozpoczęta 
przez Grupę Kapitałową TUP w drugiej połowie 2005 r. 
Nieruchomość wraz z warunkami zabudowy została sprzedana spółce Modena Park  - 
zaleŜnej od Opal Property Development S.A. za cenę 65,6 mln zł brutto.  
Pierwsza część płatności w kwocie 45,6 mln została uregulowana w dniu 9 maja 2008 r. 
Pozostała część naleŜności za nieruchomość w kwocie 25 mln zł powiększona o odsetki 
zostanie zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.  
Łączna powierzchnia sprzedanej nieruchomości wynosi 2,0228 ha. 
 
System SL i TUP Property - Zakup zespołu nieruchomości w Pruszkowie 

 
Spółki System SL oraz TUP Property nabyły 3 czerwca 2008 r. od Awik Sp. z o.o. zespół 
nieruchomości w Pruszkowie stanowiących centrum logistyczne. Łączna powierzchnia 
nabytych nieruchomości wynosi 33.264 m2. 
Cena nieruchomości wyniosła 14,64 mln brutto.  
Zakupione centrum jest wynajmowane spółce CJ International (naleŜącej do Raben 
Logistics). Inwestycja stanowi kontynuację strategii budowy portfela wynajętych 
nieruchomości komercyjnych, o wysokiej stopie zwrotu, który zapewnia stabilne dochody. 
 
DunCon Bikes – rozpoczęcie współpracy z Karpiel International 
 
We wrześniu 2008 r. Duncon Bikes rozpoczęła współpracę z firmą Karpiel International, 
która wpisuje się w biznesowy model jej działalności. Karpiel International jest 
producentem wysokiej jakości rowerów wykorzystywanych w ekstremalnych sportach 
górskich. W umowie przewidziano przejęcie przez Duncon Bikes aktywów firmy Karpiel 
International, które obejmują zespół praw własności intelektualnej m.in. rozpoznawalną 
na całym świecie markę, znaki towarowe, prawa do nowych projektów oraz zapasy i 
produkcję w toku, za ponad 986 tys. zł Zgodnie z zawartą umową właściciel firmy Karpiel 
Intertnational obejmie 5% udziałów spółki Duncon Bikes. 
 
TUP S.A. – list intencyjny z Miastem Bydgoszcz w sprawie realizacji projektu 
inwestycyjnego 
 
TUP S.A. w dniu 6 października 2008 r. zawarła z Miastem Bydgoszcz list intencyjny w 
sprawie realizacji projektu inwestycyjnego. Celem projektu jest współpraca przy realizacji 
inwestycji polegającej na budowie obiektu zawierającego wielosalowe kino z funkcjami 
towarzyszącymi oraz powierzchnię komercyjną i administracyjną. Obiekt ma być 
zlokalizowany w bydgoskiej dzielnicy Fordon na terenie naleŜącym do Miasta. 
TUP zamierza wykorzystać w realizacji projektu posiadane przez spółkę zaleŜną TUP 
Property know-how w zakresie zarządzania i rozwoju komercyjnych obiektów 
wielofunkcyjnych,  celem stworzenia kolejnego obiektu City Point – średniej skali centrum 
łączącego funkcje kulturalne i komercyjne (obiekt City Point w Tychach naleŜy do portfela 
nieruchomości komercyjnych na wynajem). 
 

Port Jachtowy Nieporęt – po dniu bilansowym - umowy leasingu nowoczesnych jachtów  
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W okresie od stycznia do kwietnia 2009 r. Spółka zawarła umowy dotyczące leasingu 24 
nowoczesnych brytyjskich jachtów Laser Bahia. 
Dzięki nowym jachtom Spółka dysponuje duŜą i nowoczesną sportową flotą, co w 
połączeniu z odnowioną infrastrukturą Portu stanowi gwarancję organizacji duŜych imprez 
dla firm oraz prestiŜowych regat rozgrywanych w okolicach Warszawy (np. Match 
Racingowe Mistrzostwa Polski i Finał Pucharu Polski Jachtów Kabinowych). 
 
X-press Couriers Sp. z o.o.- po dniu bilansowym – list intencyjny z PKP Intercity 
 
W dniu 15 stycznia 2009 r.X-press Couriers Sp. z o.o. i PKP Intercity S.A. podpisały list 
intencyjny w sprawie współpracy dotyczącej realizacji wspólnego projektu. 
Intencją stron listu jest nawiązanie trwałej współpracy i realizacja projektu, którego 
celem jest stworzenie nowej jakości usług w branŜy przesyłek kurierskich poprzez 
budowę wspólnej platformy transportowej oraz organizacja punktów obsługi klienta na 
terenie kraju. 
Oznacza to moŜliwość zapewnienia klientom szybszego transportu przesyłek przy 
wykorzystaniu infrastruktury, jaką dysponuje PKP Intercity oraz doświadczenia X-press  
Couriers w zarządzaniu procesami logistycznymi.  
 
17. Wartość wynagrodzeń 
 
Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących oraz informacja o 
umowach zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi dotyczących 
rekompensat 
 
Wartość wynagrodzeń, nagród i innych korzyści wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie 
naleŜnych osób zarządzających i nadzorujących prezentują noty objaśniające do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego: „Wynagrodzenia kluczowego personelu i 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” (38.1, 38.2, 38.3) oraz 
jednostkowego sprawozdania finansowego: „Wynagrodzenia kluczowego personelu Spółki 
i Rady Nadzorczej otrzymane w jednostce” (38.1, 38.2, 38.3) 
Informacje na temat programu motywacyjnego dla członków kluczowego kierownictwa 
Spółki obejmującego lata 2007-2009 zaprezentowano odpowiednio w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej (w punkcie 49 „Ujęcie programu 
motywacyjnego w sprawozdaniu finansowym) i jednostkowym sprawozdaniu finansowym 
(w polityce rachunkowości spółki przy opisie Kapitału zapasowego). 
 
Pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta nie zostały 
zawarte umowy dotyczące wypłaty rekompensat z tytułu utraty lub rezygnacji z pełnionej 
funkcji. 
 
18. Opis czynników ryzyka 
 
Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń z określeniem w jakim stopniu 
emitent jest na nie naraŜony.  
 
Na przełomie roku 2008 i 2009 światowy kryzys finansowy dotarł do Polski, znacząco 
pogarszając otoczenie makroekonomiczne i warunki funkcjonowania biznesu. Trudno 
przewidzieć skalę jego rozwoju i czas trwania - prognozy róŜnią się w ocenach, mówią o 
długotrwałej recesji lub jedynie przejściowych turbulencjach. W tak niedefiniowalnych 
warunkach waŜne by zrozumieć moŜliwe scenariusze i reagować elastycznie na 
zmieniające się warunki zewnętrzne. 
Podstawowe problemy funkcjonowania biznesu w roku 2009 i być moŜe 2010 kształtować 
będą następujące czynniki: spadający popyt, ograniczenia płynności, niestabilność na 
rynkach walutowych, oraz wysokie ryzyko stóp procentowych. Przewidywany spadek 
aktywności gospodarczej (szacunki wzrostu PKB 2009 wahają się między 0 a 2%) 
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negatywnie wpłynie na liczbę i wartość zawieranych transakcji. Jednocześnie znaczna 
przecena wartości projektów stworzy moŜliwości korzystnych inwestycji dla firm w dobrej 
kondycji finansowej. Trudności płynnościowe oraz ryzyko stóp procentowych najdotkliwiej 
odczują przedsiębiorstwa korzystające z finansowania zewnętrznego, szczególnie jeśli 
oparte będzie ono na walutach obcych. W najkorzystniejszej sytuacji znajdują się firmy o 
stabilnej bazie kapitałowej i znikomym stopniu kredytowania. 
Skala spowolnienia koniunktury oraz widełki moŜliwych korekt podstawowych 
wskaźników ekonomicznych pozostają nieznane. TUP S.A. analizuje poszczególne ryzyka i 
ich moŜliwy wpływ na  firmę, a takŜe naleŜące do niej spółki zaleŜne biorąc pod uwagę 
takŜe zmienne warunki makroekonomiczne.  

a) ryzyko płynności 

MoŜe być związane z występowaniem w spółce TUP istotnych finansowo zdarzeń 
jednorazowych takich jak akwizycja spółki, znaczne zwiększenie zaangaŜowania w spółkę 
zaleŜną, dokapitalizowanie danego projektu lub sprzedaŜ projektu bądź spółki. Zdarzenia 
te są źródłem znacznej fluktuacji środków finansowych. Efektem tych działań mogą być 
przejściowe trudności w zarządzaniu płynnością. Spółka minimalizuje moŜliwość 
wystąpienia ryzyka płynności poprzez zachowanie wysokich standardów przy 
przygotowywaniu planów finansowych oraz realizacji nowych projektów.  
 
Istotne jest takŜe zachowanie elastyczności w działaniu, która umoŜliwia modyfikację 
załoŜonych przedsięwzięć i dostosowanie się do sytuacji rynkowej. Ryzyko wystąpienia 
trudności z płynnością jest niewielkie z uwagi na wysokie wskaźniki płynności Spółki w 
latach 2007 - 2008. 
Źródłem uzupełniania ewentualnych braków finansowych, które umoŜliwia takŜe 
generowanie dodatnich przepływów pienięŜnych na oczekiwanym poziomie jest 
zarządzany i rozszerzany przez TUP Property portfel nieruchomości komercyjnych z 
przeznaczeniem na wynajem. Stanowi on stabilne źródło dochodu o atrakcyjnej stopie 
zwrotu. 
Spółka nie ma i nie miała w przeszłości problemów z płynnością. W związku z tym 
emitent ,zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu i dającą się przewidzieć sytuacją rynkową, 
jest naraŜony na to ryzyko w niewielkim stopniu.  

b) ryzyko wyceny 

Akwizycje spółek lub inwestycje w poszczególne projekty, jakie realizują spółki zarówno 
na etapie zakupu jak i sprzedaŜy wymagają wyceny. Niewłaściwe parametry przyjęte w 
wycenie mogą być przyczyną poniesienia straty przy transakcji zakupu – zakup powyŜej 
wartości, a w przypadku sprzedaŜy – sprzedaŜ poniŜej wartości. Takie zdarzenia mogłyby 
mieć negatywny wpływ na efektywność finansową realizowanych przedsięwzięć. W celu 
wyeliminowania ryzyka, Spółka starannie dobiera wartość parametrów przy sporządzaniu 
wycen. Z uwagi na to, ryzyko wyceny jest,  zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu i dającą 
się przewidzieć sytuacją rynkową, skutecznie eliminowane. 

c) ryzyko konkurencji 

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm prowadzących działalność inwestycyjną. Istnieje 
zatem ryzyko realizowania podobnych, konkurencyjnych przedsięwzięć lub wykorzystania 
toŜsamego z TUP know-how. Spółka ogranicza ryzyko realizując projekty niszowe, 
niepowtarzalne, znajdując ukryty potencjał oraz chroniąc wypracowane przez lata 
działalności na rynku know-how. Kroki te zmniejszają wystąpienie ryzyka konkurencji. 

d) ryzyko inwestycyjne 

MoŜe wystąpić wówczas, gdy zrealizowana stopa zwrotu w przyszłości róŜni się od stopy 
oczekiwanej. Przyczyną moŜe być dokonanie złych wycen oraz nieprawidłowości w 
szacowaniu stóp zwrotu z danej inwestycji. W przypadku inwestycji zagranicznych ryzyko 
to występuje w momencie niekorzystnego wahania kursów walut lub zmianie innych 
czynników makroekonomicznych. 
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Ze względu na występowanie czynników makroekonomicznych, niezaleŜnych od Spółki 
wyeliminowanie tego typu ryzyka nie jest moŜliwe. Ograniczeniem negatywnego wpływu  
jest opieranie się na doświadczeniu kadry menadŜerskiej oraz przygotowywanych przez 
ekspertów prognozach makroekonomicznych.  
 
Nieodłącznym elementem ryzyka w działalności TUP są takŜe ryzyka firm naleŜących do 
portfela inwestycyjnego Spółki. Wystąpienie danego czynnika ryzyka w spółce zaleŜnej 
moŜe mieć negatywne implikacje dla działalność TUP. Ryzyka występujące w spółkach 
zaleŜnych są w przewaŜającej mierze toŜsame, jednak dotyczą odmiennych sfer w 
zaleŜności od prowadzonej działalności: 

e)  ryzyko walutowe 

TUP Property S.A. i System SL Sp. z o.o. 
W spółkach stosowanie jest zabezpieczenie ryzyka zmiany kursu walutowego w umowach 
najmu dla posiadanych nieruchomości poprzez zawieranie umów kredytowych w tej 
samej walucie, jak waluta najmu. Tym sposobem ryzyko kursowe ostatecznie spoczywa 
na najemcach obiektu a przepływy finansowe Wynajmującego są zabezpieczone. 
Oczywiście, w razie gwałtownych zmian kurów walut w stosunku do złotego, występuje 
ryzyko niewypłacalności najemców. 
 
Roda Sp. z o.o. i  X-press Couriers Sp. z o.o. 
Ryzyko to dotyczy realizowanej przez spółki sprzedaŜy na rynku europejskim. W celu 
zniwelowania niekorzystnego ryzyka kursowego spółka Roda stosuje kontrakty walutowe 
typu forward.  W roku 2008 przychody walutowe realizowane przez Roda Sp. z o.o. 
wyniosły 2 759 tys. zł, natomiast przez X-press Couriers Sp. z o.o. (przez drugie 
półrocze, kiedy Spółka pozostawała pod kontrolą TUP) 135 tys. zł, co stanowi 8,52% 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy (34 089 tys. zł). 

f) ryzyko stopy procentowej 

Dotyczy wszystkich podmiotów zaleŜnych w zakresie udzielonych przez TUP poŜyczek 
oraz dodatkowo TUP Property, System SL, Euroconstruction oraz Duncon Bikes, które 
zawarły umowy kredytowe na finansowanie działalności, a takŜe Tanis Investments, która 
posiada naleŜność oprocentowaną zmienną stopą procentową (WIBOR) powiększoną o 
marŜę.  
 
Ryzyko stopy procentowej związane ze zmianą referencyjnej stopy procentowej 
(WIBOR/EURIBOR/LIBOR) na rynku międzybankowym, naraŜa spółki na ryzyko zmiany 
przepływów pienięŜnych w wyniku zmiany stóp procentowych. 
Skonsolidowana kwota zobowiązań netto wraŜliwa na ryzyko zmiany stopy procentowej 
obliczona jako róŜnica zobowiązań i naleŜności odsetkowych oprocentowanych zmienną 
stopą odsetkową na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 42 233 tys. zł. co stanowi 22,31 
% sumy kapitałów własnych i zdaniem Zarządu jednostki dominującej nie stanowi ona 
zagroŜenia dla wyniku finansowego ani płynności finansowej TUP i spółek zaleŜnych, 
niezaleŜnie od obecnej sytuacji rynkowej. Jednocześnie naleŜy wskazać, Ŝe poziom 
referencyjnych stóp procentowych ma istotny wpływ na poziom płynności i w związku z 
tym na zdolności inwestycyjne jednostki dominującej. 
Kwota ekspozycji netto na koniec IV kwartału jest większa o 32,92 % w stosunku do 
stanu na koniec III kwartału 2008 i wynika z zaciągnięcia kredytu przez System SL oraz 
wzrostu kursu euro. 
Termin zapadalności większości zobowiązań (95,44%) przypada na rok 2012 natomiast 
84,4% naleŜności to zobowiązania krótkoterminowe. 
 

g) ryzyko cenowe   

TUP Property S.A., System SL Sp. z o.o. 
PoniewaŜ 57% skonsolidowanych aktywów stanowią nieruchomości, występuje ryzyko 
cenowe dotyczące wartości godziwej tych nieruchomości, co przekłada się na wartość 
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bilansową inwestycji, a w konsekwencji na wartość skonsolidowanych kapitałów 
własnych. Przy zmianach cen na rynku nieruchomości występują zmiany ich wartości 
godziwej, które oddziaływają na wyniki realizowane w poszczególnych spółkach i 
wpływają na ich wycenę w przyszłych okresach, odzwierciedlając takŜe wartość inwestycji 
poczynionych przez TUP. 
Innym obszarem tego ryzyka w przypadku dekoniunktury na rynku nieruchomości lub 
nadpodaŜy powierzchni uŜytkowej moŜe być obniŜka wysokości stawek najmu do 
poziomu niŜszego niŜ pierwotnie zakładano, co moŜe spowodować obniŜenie efektywności 
finansowej uzyskiwanej z posiadanego portfela nieruchomości.  
Ograniczeniem tego ryzyka jest dywersyfikacja geograficzna, branŜowa, długości 
kontraktów, statusu najemców czy teŜ wielkości powierzchni objętych poszczególnymi 
kontraktami. 
 
Roda Sp. z o.o., Euroconstruction Sp. z o.o.,  
Ryzyko cenowe związane jest z ustaleniem zbyt niskiej ceny na wykonywane usługi, co 
będzie toŜsame z pogorszeniem efektywności transakcji na przestrzeni czasu od 
ustanowienia kontraktu do momentu jego realizacji.  
Innym obszarem ryzyka cenowego w spółce jest pozycja konkurencyjna innych 
podmiotów prowadzących podobny rodzaj działalności, ich elastyczność w zakresie 
szybkości dostosowania swojej oferty i mocy produkcyjnych do potrzeb rynku.  
W spółkach produkcyjnych ryzyko cenowe odnosi się takŜe do niekorzystnych zmian cen 
materiałów i surowców do produkcji w stosunku do sprzedawanych wyrobów lub usługi. 
Niekorzystne zmiany cen wpływają na koszty produkcji, przychody  ze sprzedaŜy, zysk, a 
w ostateczności takŜe dla wartość firmy. 
Ograniczeniem tego ryzyka jest zachowanie wysokich standardów w momencie 
zawierania kontaktu oraz prowadzenie właściwej gospodarki zakupów i zarządzania 
zapasami produkcyjnymi.  
 
X-press Couriers Sp. z o.o. 
Ryzyko cenowe związane jest w spółce ściśle z pozycją firmy, barierami wejścia z nową 
ofertą na rynek oraz utrzymywaniem nabywców swoich usług na określonym poziomie 
ilościowym i jakościowym.  Ryzyko to niwelowane jest zachowaniem wysokiej jakości 
świadczonych usług oraz rozszerzanie oferty o nowe, unikatowe produkty (X-Stores).  

 19. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 

 
W 2008 r. Zarząd nie wprowadził zmian w zasadach zarządzania spółką i podmiotami 
zaleŜnymi. Zgodnie z wdroŜonym modelem biznesowym poszczególne spółki 
odpowiedzialne są za realizację powierzonych im przedsięwzięć.  
Taki sposób zarządzania pozwala na zachowanie kontroli nad podmiotami zaleŜnymi oraz 
umoŜliwia właściwe odczytanie i monitoring posianych wyników finansowych.  
Celem Zarządu jest zachowanie przejrzystego dla akcjonariuszy modelu biznesowego 
prowadzonych działalności. 
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20. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem 

 
W 2008 r. Spółka oraz jednostki zaleŜne nie były stroną w postępowaniach toczących się 
przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem 
administracji publicznej których wartość jednostkowa lub łączna stanowiłaby co najmniej 
10% kapitałów własnych TUP S.A.  
 

21. Informacja o systemie kontroli akcji pracowniczych 

 
W roku 2008 i latach poprzednich nie miała miejsca emisja akcji pracowniczych. W 
związku z tym nie istnieje system kontroli programu akcji pracowniczych.  
 

 
22. Informacja dotycząca prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej
    
W 2008 roku w firmie Euroconstruction Sp. z .o.o  trwały prace badawczo-rozwojowe w 
ramach udziału w międzynarodowym projekcie „Living Steel”. Prace te polegały na 
opracowaniu unikalnej, innowacyjnej technologii budowy domów opartych na konstrukcji 
stalowej. Prace te są kontynuowane i zakończą się na przełomie I i II kwartału 2009 roku 
budową prototypowego budynku. 
Udział zespołu kadry technicznej w projekcie „Living Steel” pozwala zakładać, Ŝe sprawdzi 
się równieŜ przy pracach badawczo-rozwojowych nad projektem opisanym w punkcie 4. 
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