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OPINIA NIEZALEŻNEGO 
BIEGŁEGO REWIDENTA  
 

 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu TUP Spółka Akcyjna 

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej TUP Spółka Akcyjna (Grupa Kapitałowa), w której Jednostką Dominującą 

jest TUP Spółka Akcyjna (Spółka), z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna  37 (kod pocztowy 00-

108 Warszawa), na które składa się: 

− skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 
grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 299 232  

tysięcy złotych, 

− skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 
roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 8 471 tysięcy złotych 

oraz całkowity dochód w kwocie 9 754  tysięcy złotych, 

− skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 

2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego 

o kwotę  5 942   tysięcy złotych, 

− skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 

2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 675  tysięcy złotych, 

− informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne 

informacje objaśniające. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest 

Zarząd Jednostki Dominującej. 

Zarząd Jednostki Dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są 

zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane 

w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 
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Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi 

zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości Grupy Kapitałowej tego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich 

istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy 

Kapitałowej. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 

postanowień: 

− rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

− krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii 

o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności 

zastosowanych przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) 

rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 

wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia 

opinii. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, 

zakończony 31 grudnia 2009 roku, zbadaliśmy w roku ubiegłym. Wydaliśmy o tym 

sprawozdaniu finansowym opinię z zastrzeżeniem i z uwagami objaśniającymi.  Treść 

zastrzeżenia i uwag objaśniających została przytoczona w punkcie I.6.1 naszego raportu 

z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane 

liczbowe i objaśnienia słowne: 

− przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 

i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, 

− zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 

nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy 

o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,  

− jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. 
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Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, na poniższe kwestie: 

− Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w Grupie Kapitałowej TUP S.A. 

w wartościach godziwych, co bezpośrednio wpływa na wynik finansowy i wartość 

kapitałów własnych. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych nie będących 

przedmiotem wynajmu została ustalona w drodze wyceny przez niezależnych 

rzeczoznawców według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku. Wartość godziwa 

nieruchomości będących przedmiotem lub przeznaczonych na wynajem została 

ustalona przez Spółki Grupy Kapitałowej samodzielnie na dzień 31 grudzień 2010 roku.  

Metodologię samodzielnej wyceny oraz jej założenia przedstawiono w nocie nr 4.12 do 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w punkcie IX „Zasady wyceny 

aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego przyjęte przy sporządzaniu 

sprawozdania finansowego”.   

− Nieruchomość inwestycyjna będąca własnością Chmielowskie Sp. z o.o. stanowiąca 

36,5%  wartości nieruchomości inwestycyjnych na 31 grudnia 2010 roku oraz blisko 31% 

skonsolidowanej sumy bilansowej została przeszacowana na dzień bilansowy wzwyż 

do wartości godziwej o kwotę 27 800 tys. zł (po pomniejszeniu o podatek odroczony). 

Nieruchomość inwestycyjną stanowi grunt o powierzchni 119,69 ha zlokalizowanej 

w okolicach Siewierza, na której realizowany jest projekt budowy ekologicznego miasta. 

W dniu 24 czerwca 2010 roku. Rada Miasta Siewierz uchwaliła Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla 46,20 ha ze 119,69 ha jakie posiada 

Chmielowskie Sp. z o.o. W związku z tym, że od 2008 roku prowadzone było 

dostosowanie nieruchomości celem dokonania jej sprzedaży w dającej się przewidzieć 

przyszłości, nieruchomość prezentowana była w latach poprzednich w pozycji „zapasy” 

sprawozdania z sytuacji finansowej. Pod koniec roku 2010 Zarząd Chmielowskie Sp. 

z o.o. zdecydował, że tylko część (1 etap planowanej inwestycji - 8,83 ha) I fazy projektu 

będzie przygotowywana do sprzedaży w dającej się przewidzieć przyszłości i ta część 

będzie nadal prezentowana w pozycji zapasy, natomiast pozostała część gruntu (110,86 

ha) będzie prezentowana w pozycji nieruchomości inwestycyjne. Grunt wyceniony został 

na dzień 31.12.2010 roku przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego nr ewid. 423 

Panią Barbarę Katarzynę Stasiak zgodnie z podejściem mieszanym - metodą 

pozostałościową, dla gruntu, dla którego został uchwalony plan zagospodarowania 

przestrzennego oraz zgodnie z podejściem porównawczym dla pozostałej części 

nieruchomości. Zarząd Spółki Dominującej uważa, że przyjęte założenia do wyceny są 

wysoce prawdopodobne do realizacji, jednak pewności takiej nie ma. Informacje 

na temat wyceny zostały zaprezentowane w nocie objaśniającej nr 4.12 

do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. 

− W skonsolidowanych należnościach krótkoterminowych Jednostka Dominująca 

wykazała wartość bilansową należności od Modena Park Sp. z o.o. w kwocie 16 781  

tys. zł, stanowiącą część ceny sprzedaży nieruchomości po byłej fabryce ZPO Modena 
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S.A. położonej w Poznaniu, dla której transakcja sprzedaży miała miejsce w roku 2008. 

W dniu 24 czerwca 2010 roku spółki: TUP S.A., TUP Property S.A. oraz Modena Park 

Sp. z o.o. podpisały porozumienie co do nowych warunków spłaty tej należności. 

Zgodnie z ustaleniami wierzytelność ma zostać spłacona do dnia 24 czerwca 2011 roku. 

Przeprowadzona przez Zarząd Spółki Dominującej analiza sytuacji finansowej dłużnika 

wskazuje na jego ograniczoną płynność finansową, a tym samym niepewność dotyczącą 

możliwości terminowego uregulowania zobowiązania przez dłużnika. W ocenie Zarządu 

Spółki Dominującej na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego wystąpiły przesłanki do objęcia wskazanej wierzytelności odpisem 

aktualizującym dlatego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 

grudnia 2010 roku został utworzony w związku z tą wierzytelnością odpis aktualizujący 

w wysokości 12 000 tysięcy złotych. Stanowisko Zarządu Spółki Dominującej w zakresie 

niepewności związanej ze wskazaną wierzytelnością oraz informacji o metodzie 

oszacowania odpisu aktualizującego Spółka zaprezentowała w nocie 4.19.2 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUP S.A. 

− W pozycji „wartość firmy” Zarząd Spółki Dominującej ujawnił kwotę 4 337 tys. zł  

(stanowiącą 1,45% łącznych aktywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 

finansowej) wynikającą z rozliczenia nabycia spółki X-press Couriers Sp. z o.o. przez 

Grupę Kapitałową, które nastąpiło 4 lipca 2008 roku. Na dzień 31 grudnia 2010 roku, dla 

celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki 

Dominującej, w oparciu o zapisy MSR 36 „Utrata wartości aktywów” przeprowadził test 

na utratę wartości tej pozycji aktywów. Test na utratę wartości został przeprowadzony 

na podstawie wyceny X-press Couriers Sp. z o.o. Informacje na temat 

przeprowadzonego testu na utratę wartości oraz stanowisko Zarządu TUP S.A. zostały 

zaprezentowane w dodatkowej nocie objaśniającej nr 4.13a.2 do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUP S.A. 

− Biegli rewidenci przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych: X-press Couriers 

Sp. z o.o., Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. i Euroconstruction Sp. z o.o. za okres 

1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, zamieścili w opinii o tych sprawozdaniach 

finansowych uwagi objaśniające dotyczące możliwości kontynuacji działalności przez te 

Spółki. Biegli rewidenci wskazali, że otrzymali pisemne zapewnienie Zarządu TUP S.A., 

że w sytuacji, gdy bieżąca płynność finansowa spółki zależnej będzie zagrożona, Zarząd 

TUP S.A. deklaruje zapewnienie spółkom finansowania, które umożliwi spółkom 

utrzymanie bieżącej działalności co najmniej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia 31 

grudnia 2010 roku. Na tej podstawie uznaliśmy, że nie występuje zagrożenie kontynuacji 

działalności wymienionych spółek co najmniej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia 31 

grudnia 2010 roku. 

− Sprawozdania finansowe spółek zależnych Roda Sp. z o.o. w likwidacji, TG Investment 

Sp. z o.o., Kino - Centrum Fordon Sp. z o.o., Małe Chmielowskie Sp. z o.o. objęte 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie były poddane badaniu przez biegłych 



 

Dotyczy: Grupa Kapitałowa TUP S.A.  
Strona 5 z 6 

 

rewidentów. Dane finansowe pozostałych wspomnianych spółek nie są istotne dla 

sprawozdania finansowego, w szczególności skumulowana wielkość sum bilansowych 

tych Spółek, przed wyłączeniami konsolidacyjnymi, stanowi 0,09% sumy bilansowej 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej bez dokonywania 

wyłączeń konsolidacyjnych oraz skumulowana wielkość kapitałów własnych tych Spółek 

stanowi -0,48% kapitału własnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjn  

− Sprawozdanie finansowe spółki stowarzyszonej Powszechnej Agencji Informacyjnej 

(PAGI) S.A. na dzień wydania opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupy Kapitałowej TUP S.A. jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta. Akcje w tej 

spółce stowarzyszonej stanowią 0,19% sumy bilansowej skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego.  

− Z dniem 31 marca 2010 roku nastąpiło połączenie Data Logistics Sp. z o.o. z X-press 

Couriers Sp. z o.o. zgodnie z trybem art. 492 par. 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, 

tj. w drodze przejęcia przez Data Logistics Sp. z o.o. X-press Couriers Sp. z o.o. W tej 

samej dacie Data Logistics Sp. z o.o. zmieniła nazwę na X-press Couriers Sp. z o.o. 

− W dniu 31 marca 2010 roku nastąpiło połączenie Spółek TUP Property S.A. i Tanis 

Investments Sp. z o.o.. Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu 

spółek handlowych, tj. w drodze przejęcia przez TUP Property spółki Tanis Investments 

Sp. z o.o., przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę 

przejmującą. 

− Zarząd TUP S.A. poinformował w punkcie XI.11.2 informacji dodatkowych 

do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, że uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Wspólników Roda Sp. z o.o. z dnia 14 stycznia  2011 roku podjęto decyzję 

o rozwiązaniu spółki zależnej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok 

oraz za rok porównywalny zawiera odpowiednie ujawnienia związane z zaniechaniem 

działalności przez tę spółkę zależną. 

− Zarząd Jednostki Dominującej w punkcie XI.11.2 informacji dodatkowych do 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego poinformował o korekcie błędu 

wprowadzonej do sprawozdania finansowego spółki zależnej – TUP Property S.A. 

Korekta błędu dotyczyła wyceny nieruchomości przy ul. Bartyckiej i przyjęcia właściwej 

stopy kapitalizacji. Korekta tego błędu spowodowała zmniejszenie kapitału własnego 

Grupy Kapitałowej o 2 017 tys. zł (bez wpływu podatku odroczonego). 

Zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez Zarząd Jednostki Dominującej sprawozdaniem 

z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 

Naszym zdaniem, sprawozdanie to spełnia istotne wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy 

o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 



 

Dotyczy: Grupa Kapitałowa TUP S.A.  
Strona 6 z 6 

 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, 

poz. 259). Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności kwoty i informacje pochodzące ze 

zbadanego przez nas skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. 
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