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1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitało wej  

 
TUP S.A. i Grupa Kapitałowa TUP  
 
Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej jest TUP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 000014997.  
Od dnia 20 stycznia 1999 r. Akcje Spółki notowane są na GPW w Warszawie S.A.  
Od dnia 13 lutego 2006 r. Akcje Spółki były notowane w systemie notowań ciągłych rynku 
równoległego natomiast z dniem 20 grudnia 2007 r. akcje spółki rozpoczęły notowania na rynku 
podstawowym. 
Na dzień 30 czerwca 2008 r. kapitał zakładowy TUP S.A. wynosił 15 212 345 zł. 
Głównym przedmiotem działalności TUP S.A. jest działalność holdingowa i rachunkowo-księgowa. 
Firma inwestuje w przedsięwzięcia posiadające duŜy potencjał i dające moŜliwość osiągnięcia 
wysokiego zwrotu z zaangaŜowanego kapitału. Zajmuje się rewitalizacją podupadłych przedsiębiorstw 
oraz nieruchomości, które przekształca w atrakcyjne, nowoczesne i dochodowe przedsięwzięcia. 
 
Zręby Grupy Kapitałowej zaczęto tworzyć w listopadzie 2003 r., wraz z rozpoczęciem procesu 
przejmowania spółek CJ International oraz CJ Construction. Wówczas Grupa Kapitałowa działała w 
branŜy transportowo – spedycyjno – logistycznej. W 2005 r. przyjęto nową strategię działania 
polegającą na zakładaniu lub akwizycji spółek z innych branŜ (głównie nieruchomości) 
charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu. TUP S.A. realizuje przyjętą strategię z 
powodzeniem. Na dzień 30 czerwca 2008 r. w skład Grupy Kapitałowej TUP wchodziły następujące 
podmioty zaleŜne prowadzące odpowiednio rodzaje działalności: 

 
� 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, XXI Wydział Gospodarczy KRS.  
Firma realizuje długoterminowe inwestycje w nieruchomości zarządzając takŜe portfelem 
nieruchomości na wynajem. 
W ramach optymalizacji posiadanego portfela, spółka prowadzi takŜe krótkoterminowe 
projekty deweloperskie. 
Działalność spółki kwalifikowana jest do segmentu nieruchomości. 

 
• 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. 
Spółka celowa uczestnicząca w realizacji projektu Modena Park. 
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.  
Działalność spółki kwalifikowana jest do segmentu nieruchomości. 

 
� 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 oraz wykonywanie robót 
budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stanowych oraz produkcję okien z PCV i 
aluminium. Spółka nawiązała współpracę z Międzynarodowym Instytutem śelaza i Stali i 
zaangaŜowana jest w realizację projektu Living Steel, którego celem jest opracowanie 
technologii budowy domów mieszkalnych z wykorzystaniem nowatorskiej, taniej technologii 
budowlanej, gdzie do wznoszenia budynków stosowana jest konstrukcja stalowa.  
Działalność spółki kwalifikowana jest do segmentu budownictwo. 

 



Grupa Kapitałowa TUP                                                                                    
Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2008 r.  
                                                                              
 

 
Strona 3 z 21 

� 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 takŜe odzieŜ pod marką Modena.  
Działalność spółki kwalifikowana jest do segmentu odzieŜowego. 

 
� 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. 
Spółka jest właścicielem nieruchomości komercyjnej zlokalizowanej w Pruszkowie. 
Działalność spółki kwalifikowana jest do segmentu nieruchomości.  

 
� 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.  Data Logistics jest spółką celową i 
prowadzi projekt „Forpoczta” polegający na tworzeniu nowoczesnej sieci punktów obsługi 
klienta, w których świadczone są m.in. usługi kurierskie, pocztowe a takŜe obsługa biurowa, 
poligraficzna i sekretarska. 
Spółki kwalifikowana jest do segmentu działalności pozostałej.  
 

� Chmielowskie Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000295428 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 
Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo finansowe, obsługa, pośrednictwo, kupno i 
sprzedaŜ nieruchomości a takŜe działalność w zakresie projektowania budowlanego, 
urbanistycznego i technologicznego. Jest to spółka celowa powołana do realizacji projektu 
ekologicznego miasteczka w Gminie Siewierz. 
Działalność spółki kwalifikowana jest do segmentu nieruchomości. 
 

� Port Jachtowy Niepor ęt 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, XIII Wydział Gospodarczy KRS. 
Spółka zajmuje się prowadzeniem portu śródlądowego, zlokalizowanego na malowniczo 
połoŜonym terenie rekreacyjnym w sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego. 
Spółka oferuje wachlarz usług, wśród których znaleźć moŜna szeroką ofertę korzystania ze 
sportów wodnych (Ŝagle, skutery wodne, windsurfing i inne), a takŜe organizację imprez 
okolicznościowych i integracyjnych. 
Spółka kwalifikowana jest do segmentu działalności pozostałej.  
 

� TG Investments Sp. z o.o.  – podmiot zaleŜny 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 aktualnie 
nie prowadzi działalności i została nabyta jako spółka celowa do realizacji projektu 
inwestycyjnego Grupy Kapitałowej. 
Spółka kwalifikowana jest do segmentu działalności pozostałej 
 

� Alivio Investments Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 27. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000282452 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa –Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS.  
Spółka celowa przeznaczona do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, w którym TUP 
S.A. pełni rolę inwestora finansowego. Docelowo firma zostanie zmieniona na DunCon Bikes, 
co związane jest z przeniesieniem do spółki know-how, znaków towarowych oraz autorskich 
praw majątkowych do prowadzenia projektów przez spółkę DunCon – producenta wysokiej 
klasy sprzętu rowerowego. 
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Spółki kwalifikowana jest do segmentu działalności pozostałej. 
 

� Kraszewskiego 21 S.A. w likwidacji  - podmiot zaleŜny z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Kraszewskiego 21/25. Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000000167 prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS. 
Spółka nie prowadzi działalności.  
Działalność spółki obejmowała kupno i sprzedaŜ, zagospodarowanie oraz wynajem 
nieruchomości na własny rachunek, a takŜe pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i 
zarządzanie nieruchomościami. 

 Spółka kwalifikowana jest do segmentu nieruchomości. 
  

• 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. 
 

Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej konsolidowane są metodą pełną. PAGI S.A. jako podmiot 
stowarzyszony konsolidowana jest metodą praw własności.  
 
Segmenty działalno ści  
 
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w kilku w/w segmentach 
branŜowych. W tabeli zaprezentowano przyporządkowanie Spółek do poszczególnych segmentów ich 
działalności oraz przychody danego segmentu.  
 
Stan na dzień 30.06.2008 r. 

Nazwa 
segmentu Nieruchomo ści Odzie Ŝ Budownictwo Pozostałe 

 

Nazwa spółki 

TUP Property, Tanis 
Investments, 

Kraszewskiego 21 w 
likwidacji, Chmielowskie, 

System SL 

Roda Euroconstruction 

TUP, Data 
Logistics, Port 

Jachtowy Nieporęt, 
Alivio Investments,     

TG Investments 

Razem 

Przychody 
Segmentu 10 678 1 504 3 217 654 16 053 

Udział w 
przychodach 67% 9% 20% 4% 100% 

 
Stan na dzień 30.06.2007 r. 

Nazwa 
segmentu Nieruchomo ści Odzie Ŝ Budownictwo Usł.  

Telekom. Pozostałe 
 

Nazwa spółki 
TUP Property,  

Kraszewskiego 21 w 
likwidacji, PHC 

Roda Euroconstruction PHC 
TUP,  

Data Logistics,  
System SL 

Razem 

Przychody 
Segmentu 

2 161 
 

1 917 
 

1 956 
 

477 
 

49 
 

6 560 
 

Udział w 
przychodach 33% 29% 30% 7% 1% 100% 

 
Zgodnie z przyjętą strategią i załoŜeniami działalności Grupy Kapitałowej najwyŜszą wartość 
przychodów generują spółki tworzące segment nieruchomości. 
Udział przychodów osiągniętych w segmencie nieruchomości w przychodach ogółem wyniósł na 
koniec I półrocza 67%.  Jest to o 34% więcej w porównaniu z wynikiem za I półrocze 2007 r., gdzie 
udział segmentu w przychodach ogółem stanowił 33%. 
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Miało to znaczący wpływ na sumę przychodów segmentów, która wzrosła o 9 493 tys. porównując  
I półrocze 2008 i 2007 r.  
 
W wyniku dokonanych akwizycji nowych spółek na przestrzeni I półrocza 2008 r. zwiększył się z 1% 
do 4 % udział segmentu działalności pozostałej w przychodach ogółem. 
Na skutek wzrostu obrotów w segmencie nieruchomości zmniejszeniu uległ procentowy udział 
segmentu odzieŜowego i budownictwa w przychodach Grupy Kapitałowej ogółem w porównaniu z 
analogicznym okresem ubiegłego roku odpowiednio o 20 % i o 10%. 
 
W związku z zakupem nieruchomości w Pruszkowie do segmentu nieruchomości weszła spółka 
System SL, natomiast na skutek sprzedaŜy działalności telekomunikacyjnej z PHC do PAGI S.A. w 
GK przestał funkcjonować segment usług telekomunikacyjnych. 
 
Szczegółowe zestawienie przychodów i wyników osiąganych przez spółki naleŜące do 
poszczególnych segmentów zaprezentowano w tabeli: 
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39.1 - Segmenty bran Ŝowe - 

podstawowy wzór sprawozdawczy -  
przychody i koszty 

Nieruchomo ści Budownictwo OdzieŜ Usł. 
Telekomunikacyjne Pozostałe Razem 

30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 
Przychody zewnętrzne 10 678  9 779  3 217  6 874  1 504  3 360    684  654  264  16 053  20 961  
SprzedaŜ do innych segmentów 1 605  904  20  73  - -   - 194  342  1 819  1 319  
Przychody segmentu razem  12 283  10 683  3 237  6 947  1 504  3 360  - 684  848  606  17 872  22 280  
Koszty operacyjne ogółem (9 113) (10 298) (4 940) (9 450) (1 890) (3 797)   (796) (4 475) (8 174) (20 418) (32 514) 
Wynik na sprzedaŜy akcji i udziałów w 
jednostkach powiązanych 14  - - - - -   - - (815) 14  (815) 

Wynik ze zbycia i przeszacowania 
aktywów finansowych wycenianych w 
wartościach godziwych przez RZiS 

- - - - - -   - 5 898  50 488  5 898  50 488  

Wynik ze zbycia i przeszacowania 
nieruchomości inwestycyjnych do wartości 
godziwych 

8 197  52 848  - - - -   - - - 8 197  52 848  

Odpis ujemnej / (dodatniej) wartości firmy - 703  - - - -   - - - - 703  
Pozostałe przychody operacyjne 33  3 537  97  288  9  22    - 59  435  198  4 283  
Pozostałe koszty operacyjne (89) (215) (299) (274) - (50)   - (568) (2 249) (956) (2 788) 
Wynik segmentu  11 325  57 258  (1 905) (2 489) (377) (466) - (112) 1 762  40 292  10 805  94 484  
Wyłączenia konsolidacyjne (1 279) - - - - -   - (5 898) (50 488) (6 759) (51 259) 
Zysk z działalno ści operacyjnej  10 046  57 258  (1 905) (2 489) (377) (466) - (112) (4 136) (10 196) 4 046  43 225  
Przychody finansowe 4 443  319  31  40  3  6    - 2 518  2 129  6 995  2 495  
Koszty finansowe (4 388) (3 135) (225) (234) (33) (1)   - (58) (419) (4 704) (3 789) 
Wyłączenia konsolidacyjne - - - - - -   - - - (1) (76) 
Zysk przed opodatkowaniem  10 101  54 443  (2 099) (2 683) (407) (460) - (112) (1 676) (8 486) 6 336  41 856  
Podatek dochodowy (3 292) (5 984) - - - (99)   - (787) (7 774) (4 079) (13 857) 
Nieprzypisane przychody/koszty - - - - - -   -   - 2 455  12 140  
Zysk netto  6 809  48 459  (2 099) (2 683) (407) (559) - (112) (2 463) (16 260) 4 712  40 138  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupa Kapitałowa TUP                                                                                    
Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2008 r.  
                                                                              
 

 
Strona 7 z 21 

39.2 - Segmenty bran Ŝowe -  pozostałe 
informacje 

Nieruchomo ści Budownictwo OdzieŜ Usł. 
Telekomunikacyjne Pozostałe Razem 

30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 
Aktywa segmentu 362 253  289 977  4 784  5 379  1 060  1 187    - 209 307  199 894  577 404  496 438  
Wyłączenia konsolidacyjne (38 781) (6 958)   -   -   - (948) (9) (297 284) (189 465) 
Aktywa razem  323 472  283 019  4 784  5 379  1 060  1 187  - - 208 359  199 885  280 120  306 973  
Zobowiązania segmentu 148 102  149 558  6 142  6 119  809  544    - 22 625  14 660  177 678  170 881  
Wyłączenia konsolidacyjne (38 781) (6 896)   -   -   - (948) (9) (94 402) (58 781) 
Zobowi ązania razem  109 321  142 662  6 142  6 119  809  544  - - 21 677  14 650  83 276  112 099  
Nakłady na nabycie majątku trwałego 69 194  100 497  221  1 935  26  33    - 610  16 288  70 051  118 753  
Wyłączenia konsolidacyjne   -   -   -   -   - (13 720) (50) 
Nakłady na nabycie maj ątku trwałego  69 194  100 497  221  1 935  26  33  - - 610  16 288  56 331  118 703  
Amortyzacja (35) (131) (250) (269) (47) (100)   - (277) (269) (609) (769) 
Wyłączenia konsolidacyjne   -   -   -   -   - - 7  
Amortyzacja ogółem  (35) (131) (250) (269) (47) (100) - - (277) (269) (609) (762) 
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Spółki Grupy Kapitałowej nie mają oddziałów.  
Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą działalność wyłącznie na rynku polskim.  
Działalność spółek w ramach sektora nieruchomości obejmuje zarówno wynajmem powierzchni jak i 
sprzedaŜ poszczególnych projektów, kierując tą ofertę do firm inwestycyjnych i deweloperów 
zainteresowanych współpracą lub zakupem projektów. Spółki te nie są uzaleŜnione od odbiorców 
swoich usług. 
Spółka Roda oraz spółka Euroconstruction prowadzą działalność wytwórczą, przy czym spółka Roda 
kieruje swoją ofertę takŜe na rynki zagraniczne krajów europejskich, tj. do Włoch i Niemiec.  
 
Struktura organizacyjna na dzień 30 czerwca 2008 r.  
 
Na dzień 30.06.2008 r. w skład grupy kapitałowej wchodziło 12 podmiotów.  
Powiązania organizacyjne oraz kapitałowe pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy 
Kapitałowej zaprezentowano za pomocą struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej TUP. Oprócz 
podmiotów tworzących Grupę Kapitałową, TUP S.A. stowarzyszona jest z PAI PAGI S.A. Na dzień 
sporządzenia sprawozdania udział w kapitale zakładowym PAI PAGI S.A. wynosi 23,95%.  
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Rada Nadzorcza i Zarząd 
 
Rada Nadzorcza TUP S.A. w okresie I półrocza 2008 r. pracowała w następującym składzie: 

Do dnia 26 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 
Pan Lesław Aleksander Moritz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Pan Andrzej Łyko – członek Rady Nadzorczej 
Pan Wojciech Stanisław Babicki- członek Rady Nadzorczej 
Pan Zenon Erwin Plichciński – członek Rady Nadzorczej 
Pan Michał Jan Radziwiłł – członek Rady Nadzorczej 

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:  

Aleksandra Rucińska, 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 : 250.000 zł, Prezes Zarządu:  

R.J. Moritz; 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: 100.000 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 

Alivio Investments Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał 500.000 zł, Prezes Zarządu R.J.Moritz 

siedziba: Kraków 

 

TG Investments Sp. z o. o. 
100% udziałów, kapitał 50 000 zł, Prezes Zarządu R.J. Moritz 

siedziba: Poznań 

Kraszewskiego 21 S.A. w likwidacji  
 98,31% akcji kapitał: 7.616.460 zł, Prezes Zarządu: R.J. Moritz,  

siedziba: Poznań 
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W dniu 26 marca 2008 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej od Pana Michała Jana Radziwiłła. W dniu 26 marca 2008 r. Rada Nadzorcza. zgodnie z 
art. 13a pkt 6. Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej i do 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TUP S.A. powołano Pana Władysława Oskara 
Sobańskiego. W dniu 6 maja 2008 r. Walne Zgromadzenie TUP S.A. uchwałą nr 17 z dnia 6 maja 
2008 r. zatwierdziło zmianę na stanowisku członka Rady Nadzorczej Spółki.   
 
W okresie I półrocza 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Robert Jacek Moritz. 
Rada Nadzorcza TUP S.A. w dniu 6 maja 2008 r. podjęła uchwałę, którą powołała Pana Roberta 
Jacka Moritz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TUP S.A. na kolejną kadencję tj. do Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w 2011 r.  Pan Robert Jacek Moritz pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 
dnia 9 lutego 2005 r.  
 
Akcjonariat spółki 
 
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień publikacji raportu  

 
Nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.  
 
Struktura akcjonariatu na dzień 30 czerwca 2008 r. przedstawia się następująco: 
 

Lp Nazwa podmiotu Liczba Akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 
1. Hlamata Holdings Limited 

z siedziba w Limassol, 
Cypr 

3 423 800 Akcji imiennych 
załoŜycielskich Serii A 
3 085 051 Akcji zwykłych 
na okaziciela 

20 204 051 42,79% 69,52% 

2. Pani ElŜbieta Moritz 
Pan Lesław Aleksander  
Moritz 
Pan Robert Jacek Moritz 
Pani Małgorzata Maria 
Moritz 

Łącznie  
1 470 477 
akcji zwykłych na 
okaziciela w tym: 

Łącznie: 1 470 477 
w tym:  

Łącznie: 9,67% 
w tym: 

Łącznie: 5,06% 
w tym: 

  Państwo Lesław 
Aleksander i ElŜbieta 
Moritz:  
1 388 621 

Państwo Lesław 
Aleksander i ElŜbieta 
Moritz:  
1 388 621 

Państwo Lesław 
Aleksander i ElŜbieta 
Moritz:  
9,13% 

Państwo Lesław 
Aleksander i ElŜbieta 
Moritz:  
4,78% 

  Państwo Robert Jacek i 
Małgorzata Maria Moritz:  
81 856 
 

Państwo Robert Jacek i 
Małgorzata Maria 
Moritz: 81 856 
 

Państwo Robert Jacek i 
Małgorzata Maria 
Moritz: 0,54% 
 

Państwo Robert Jacek i 
Małgorzata Maria 
Moritz: 0,28% 
 

Razem znaczni Akcjonariusze: 7 979 328 21 674 528 52,45% 74,58% 
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Źródło: TUP S.A. 

 
2. Zdarzenia maj ące istotny wpływ na działalno ść oraz wyniki Grupy 

Kapitałowej w okresie pierwszego półrocza 2008 r.  
 

a) Zmiany własnościowe w strukturze organizacyjnej 
 
Włączenie do struktury organizacyjnej spółki Chmielowskie 
 
TUP S.A. stała się 100% udziałowcem spółki Chmielowskie w wyniku przeniesienia i objęcia  w dniu 
22 stycznia 2008 r. udziałów w kapitale zakładowym spółki.  
Kapitał zakładowy spółki został podwyŜszony z kwoty 50 000 zł do kwoty 34 110 000 zł poprzez 
utworzenie 681 200 udziałów. Nowoutworzone udziały spółki Chmielowskie o wartości nominalnej 50 
zł kaŜdy zostały pokryte następująco: 

• wkładem pienięŜnym w wysokości 18 990 350 zł reprezentującym 379 807 udziałów o wartości 
18 990 350 zł; 

• wkładem niepienięŜnym (aportem) w wysokości 15 069 650 zł odpowiadającym 
301 393 udziałom, stanowiącym równowartość kwoty, którą TUP S.A. wniósł na poczet zakupu 
nieruchomości w Siewierzu. 

W dniu 10 czerwca 2008 r. nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Chmielowskie podjęło uchwałę o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego z kwoty 34 110 000 zł do kwoty 57 110 000 zł poprzez 
utworzenie 460 000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł kaŜdy udział.  
Wszystkie udziały zostały objęte i opłacone wkładem pienięŜnym ze środków własnych przez 
jedynego udziałowca – TUP S.A. Chmielowskie jest w 100 % spółką zaleŜną od TUP S.A. 
Środki pozyskane w wyniku podwyŜszenia kapitału zostały przeznaczone na zapłatę ostatniej raty 
naleŜnej za nabyte grunty w Siewierzu.  
 
SprzedaŜ spółki Modena Park 
 
Tanis Investments oraz TUP Property dokonały w dniu 28 marca 2008 r. transakcji sprzedaŜy 100% 
udziałów spółki Modena Park spółce Opal Property Development.  Tanis Investments zbyła 90 
udziałów stanowiących 90% kapitału i głosów spółki, natomiast TUP Property zbyła 10 udziałów 
stanowiących 10% kapitału i głosów Modeny Park Sp. z o.o. Udziały zostały sprzedane według ich 
wartości nominalnej tj. 500 zł kaŜdy udział. Cena sprzedaŜy wyniosła łącznie 50 tys. zł. 
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Przejęcie spółki Alivio Investment 
 
TUP S.A. przejęła w dniu 16 maja 2008 r. 100 udziałów spółki Alivio Investments Sp. z o.o. o wartości 
nominalnej 500 zł kaŜdy udział stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. Zbywcą udziałów 
była Trinity Shelf Companies Sp. z o.o. Cena za udziały wyniosła 61,8 tys. zł.  
 
Nabycie spółki TG Investment 
 
TUP S.A. nabyła w dniu 2 czerwca 2008 r. 100 udziałów spółki TG Investments o wartości nominalnej 
500 zł kaŜdy udział, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i głosów.  
Zbywcą udziałów była Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy. Cena za udziały wyniosła 65 tys. zł.  
 

b) Realizacja rozpoczętych inwestycji 
 
Nabycie nieruchomości w Siewierzu w ramach realizacji projektu Miasteczko Siewierz 
 
Wynikiem zawartych w 2007 r. umów przedwstępnych nabycia nieruchomości w Siewierzu nad 
zalewem Przeczycko – Siewierskim i powierzchni 120 ha, Chmielowskie Sp. z o.o. na zlecenie TUP 
S.A. zawarła w dniu 21 stycznia 2008 r. umowy przyrzeczone nabycia w/w nieruchomości. 
Cena nieruchomości wyniosła 15 501 tys. euro. 
Podczas trwających jesienią 2007 r. warsztatów urbanistycznych międzynarodowa grupa architektów i 
urbanistów stworzyła kompletną koncepcję zabudowy dla nabytej nieruchomości. 
Na siewierskich gruntach planowana jest budowa ekologicznego miasta z pełną infrastrukturą, 
sklepami oraz zabudową jedno i wielorodzinną.  
 
Zakończenie projektu rewitalizacyjnego i sprzedaŜ nieruchomości Modena Park 
 
Tanis Investments  - spółka z Grupy Kapitałowej TUP sfinalizowała 30 kwietnia 2008 r. sprzedaŜ 
nieruchomości objętej projektem Modena Park i zakończyła realizację projektu rewitalizacyjnego. 
Inwestycja deweloperska 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. 
 

c) Rozpoczęcie inwestycji w nowych segmentach rynku 
 
Przedsięwzięcie inwestycyjne z DunCon Distrubution 
 
TUP S.A. zawarła 18 czerwca 2008 r. umowę dotyczącą przedsięwzięcia inwestycyjnego, w którym 
spółka będzie pełniła rolę inwestora finansowego. Celem przedsięwzięcia jest przejęcie przez Alivio 
Investments działalności prowadzonej przez DunCon. Firma Alivio zostanie zamieniona na DunCon 
Bikes.  
Firma DunCon jest producentem wysokiej klasy sprzętu rowerowego. W produkcji wykorzystuje 
najnowsze technologie i wdraŜa innowacyjne rozwiązania projektowe. Firma jest liderem wśród 
producentów ram do sportów grawitacyjnych. W związku z realizacją przedsięwzięcia Walne 
Zgromadzenie Wspólników Alivio podjęło uchwałę o podwyŜszeniu kapitału zakładowego spółki z 
kwoty 50 tys. zł do kwoty 500 tys. zł poprzez utworzenie 900 udziałów o wartości 500 zł kaŜdy udział. 
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Udziały zostały objęte w następujący sposób: TUP S.A. objęła 390 udziałów za cenę 195 tys. zł, 
natomiast właściciele spółki DunCon objęli pozostałe 510 udziałów za łączną cenę 255 tys. zł.  
Na dzień bilansowy TUP S.A. była 100% udziałowcem spółki Alivio. Na dzień publikacji raportu po 
objęciu udziałów TUP S.A. posiada 49% udziału i głosów spółki, natomiast 51% udziału w kapitale i 
głosach naleŜy do właścicieli spółki DunCon.  
 
Inwestycja kapitałowa na rynku przesyłek kurierskich 
 
TUP S.A. zawarła w dniu 16 maja 2008 r. z duńską firmą Source Logistics A/S z siedzibą w 
Sydmarken oraz osobą fizyczną list intencyjny w sprawie inwestycji kapitałowej. Zgodnie z 
postanowieniami listu Data Logistics Sp. z o.o. nabyła po dniu bilansowym ( 4 lipca 2008 r.) 68 % 
udziałów spółki X-press Couriers za cenę 3,4 mln zł. 
TUP S.A. planuje dalsze inwestycje w spółkę, która jest liderem na warszawskim rynku przewozów 
przesyłek kurierskich. Łączna wartość inwestycji moŜe osiągnąć poziom 10 mln zł.  
 

d) Rozszerzenie portfela nieruchomości komercyjnych 
 
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), na 
podstawie podpisanych juŜ umów. 
Inwestycja stanowi kontynuację strategii budowy przez Grupę Kapitałową TUP portfela wynajętych 
nieruchomości komercyjnych, o wysokiej stopie zwrotu, który zapewnia Grupie stabilne dochody. 
 

e) Transakcje z podmiotami powiązanymi  
 

Transakcje pomiędzy podmiotami naleŜącymi do Grupy Kapitałowej zawierane były na warunkach 
rynkowych i w większości przypadków wynikały z charakteru prowadzonej działalności.  
 
Objęcie nowoutworzonych udziałów w spółkach zaleŜnych 

Nazwa podmiotu Transakcja Data 
transakcji Opis 

System SL  
Sp. z o.o. 

Objęcie udziałów w spółce  
System SL 03.04.08 

 
TUP S.A. objęła 1 250 nowoutworzonych 

udziałów spółki System SL o wartości nominalnej 
2 tys. kaŜdy udział. Cena za objęte udziały 

wyniosła 2 500 tys. zł Źródłem finansowania 
transakcji były środku własne TUP S.A.  

 

Chmielowskie Sp. 
z o.o. 

Objęcie udziałów w spółce 
Chmielowskie 12.06.08 

 
TUP S.A. objęła 460 tys. nowoutworzonych 

udziałów spółki Chmielowskie o wartości 
nominalnej 50 zł kaŜdy udział.  

Cena za objęte udziały wyniosła: 23 000 tys. zł. 
Źródłem finansowania transakcji były środki 

własne TUP S.A. 
 

Alivio Investments 
Sp. z o.o. Zawarcie umowy objęcia udziałów 18.06.08 

 
TUP S.A. zawarła umowę dotyczącą objęcia 390 

nowych udziałów spółki Alivio o wartości 
nominalnej 500 zł kaŜdy udział. 

Cena za udziały wynosi 195 tys. zł 
Zgodnie z zawartą umową udziały zostały objęte 
i opłacone w terminie 14 dni od zawarcia umowy  
Źródłem finansowania transakcji były środki 

własne TUP S.A. 
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Udzielone poŜyczki 
 
Nazwa podmiotu Transakcja Data 

transakcji Opis 

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. 
 

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. 
 

Roda Sp. z o.o. PoŜyczka udzielona przez TUP 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. 

 

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 
 

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. 
 

 
Transakcje pozostałe 
 
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. 
TUP Property spłacił zadłuŜenie przed terminem 

tj. w dniach 12 i 19 czerwca 2008r. 

 
TUP Property S.A. 
i Kraszewskiego 

21 S.A. w 
likwidacji 

 

Zakup nieruchomości 11.02.08 

 
TUP Property S.A. nabyła nieruchomość 
gruntową o powierzchni 1 977 m2 wraz z 

posadowionymi na niej budynkami od spółki 
Kraszewskiego 21 S.A. w likwidacji. 

Wartość transakcji wyniosła 1 800 tys. zł 
Termin płatności za nieruchomość: 31.10.08 r. 

 

 
f) Informacja o udzielonych gwarancjach i poręczeniach 
 

Wraz z zawarciem umów przenoszących własność nieruchomości na Chmielowskie Sp. z o.o. w dniu 
21 stycznia 2008 r., TUP S.A udzieliła poręczenia zobowiązującego do zapłaty części ceny za 
nieruchomości, jeśli spółka Chmielowskie nie wywiąŜe się z zobowiązań wynikających w umowy. 
Wartość udzielonego poręczenia wynikającego z zawartej umowy wynosiła 6 321 tys. euro. 
W związku z płatnością w dniu 12 czerwca 2008 r. ostatniej części ceny za nieruchomości w Siewierzu 
przez Chmielowskie Sp. z o.o., wygasło udzielone przez TUP S.A. poręczenie traktowane jako 
zobowiązanie warunkowe.  
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W okresie pierwszego półrocza TUP S.A. oraz spółki zaleŜne nie udzielały poręczeń kredytów ani 
poŜyczek. Jednocześnie w Grupie Kapitałowej obowiązują następujące poręczenia. 
 

Podmiot  Data 
poręczenia  Rodzaj por ęczenia  Czas 

trwania  Kwota  

Euroconstruction 
Sp. z o.o. 08.11.06 

 
Poręczenie wekslowe jako zabezpieczenie kredytu 

w rachunku bieŜącym do kwoty 1 mln zł - 
udzielonego przez DZ Bank Polska S.A. 

 

8.11.2009 Do kwoty 
2 mln zł 

Euroconstruction 
Sp. z o.o. 17.05.07 

 
Poręczenie dla weksla wystawionego ‘in blanco’ 

,jako zabezpieczenie spłaty kredytu 
długoterminowego w kwocie 2 mln zł  - udzielonego 

przez DZ Bank Polska S.A. 
 

31.12.2015 Do kwoty 
6 mln zł 

TUP Property 
S.A. 28.11.07 

 
Poręczenie weksla własnego ‘in blanco’, jako 

zabezpieczenie spłaty krótkoterminowego, 
nieodnawialnego kredytu w kwocie 20 mln zł 

udzielonego przez DZ Bank Polska S.A. 
 

30.11.2011 Do kwoty 
40 mln zł 

TUP Property 
S.A. 04.12.07 

 
Poręczenie weksla własnego ‘in blanco’ jako 

zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego 
inwestycyjnego w kwocie nie wyŜszej niŜ 

równowartość w pln kwoty 10.451.523,55 eur 
udzielonego przez DZ Bank Polska S.A. 

 

30.11.2015 
Do kwoty 

20,9 
mln euro 

TUP Property 
S.A. 18.12.07 

 
Poręczenie wg. prawa cywilnego zabezpieczające 
wierzytelność dotyczącą kredytu inwestycyjnego w 
kwocie 32 mln zł  - udzielonego przez BZ WBK S.A. 

 

31.12.2015 Do kwoty 
64 mln zł 

 
3. Opis wydarze ń mających wpływ na wyniki i działalno ść Grupy Kapitałowej  
po zako ńczeniu półrocza  
 
Inwestycja kapitałowa z X-press Couriers   
 

� Nabycie udziałów Spółki 
 
Zgodnie z załoŜeniami listu intencyjnego z dnia 16 maja 2008 r. Data Logistics Sp. z o.o. nabyła  w 
dniu 4 lipca 2008 r. 68% udziałów spółki X-Press Couriers od duńskiej firmy Source A/S. Cena za 
udziały wyniosła 3 400 tys. zł. 
 

� Objęcie nowych udziałów spółki i zmiana osób zarządzających i nadzorujących Spółką 
 

Celem umoŜliwienia realizacji przyjętej strategii rozwoju oraz ulepszenia wzajemnej współpracy w 
zakresie bieŜącego zarządzania Spółką Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z dnia 22 lipca 2008 r. 
zadecydowało o podwyŜszeniu kapitału zakładowego o kwotę 157 500 zł poprzez ustanowienie 315 
udziałów o wartości nominalnej 500 zł. Nowo ustanowione udziały zostały objęte i opłacone wkładem 
pienięŜnym w następujący  
sposób: 
 - Data Logistics Sp. z o.o. posiadająca 68% kapitału i głosów spółki X-Press Couriers objęła 176 
udziałów o łącznej wartości nominalnej 88 000 zł 
 - Pozostałe udziały w liczbie 139 o łącznej wartości nominalnej 69 500 zł zostały objęte przez osoby 
fizyczne, zarządzające Spółką.  
Cena za jeden udział wynosi 5 695,14 zł. NadwyŜka ponad wartość nominalną jednego udziału tj. 
kwota 5.195,14 zł w łącznej wysokości 1 636 469,10 zł zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. 
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Dokonano zmiany składu Rady Nadzorczej i powołano nowego członka Zarządu. Do pełnienia funkcji 
członka Rady Nadzorczej powołano: Pana Roberta Jacka Moritz, Pana Lesława Aleksandra Moritz 
oraz Pana Witolda Hruzewicza. Pan Stefan Czetwertyński został powołany do pełnienia funkcji 
członka Zarządu.  
 
Rejestracja podwyŜszenia kapitału w spółkach zaleŜnych: 
 

� System SL 
 

W dniu 1 lipca 2008 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty z 60 tys. zł do kwoty 2 560 tys. zł tj. o kwotę 2 500 
tys. zł. Po zarejestrowaniu kapitał Spółki wynosi 2 560 tys. zł i dzieli się na 1 280 udziałów o wartości 
nominalnej 2 tys. kaŜdy. Wszystkie udziały zostały objęte i opłacone wkładem pienięŜnym przez 
dotychczasowego udziałowca –Spółkę TUP  . 
 

� Data Logistics 
 

W dniu 23 lipca 2008 r. Sąd Rejonowy w Warszawie  XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował 
podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 250 tys. zł do kwoty 1 250 tys. zł  tj, o kwotę 1 000 
tys. zł. Kapitał został podwyŜszony w wyniku ustanowienia 10 tys. nowych udziałów o wartości 
nominalnej 100 zł kaŜdy. Udziały te zostały objęte i opłacone w całości wkładem pienięŜnym przez 
jedynego udziałowca – Spółkę TUP. 
Kwota z podwyŜszonego kapitału została przeznaczona na zwiększenie zaangaŜowania kapitałowego 
w spółkę X-press Couriers. 
 

4. Opis podstawowych ryzyk i zagro Ŝeń 
 

Ryzyko związane z projektami inwestycyjnymi i akwizycjami spółek 
 
Przyjęcie do realizacji róŜnorodnych projektów oraz w związku z tym akwizycje spółek niosą za sobą 
ryzyko popełnienia błędów w zarządzaniu Grupą Kapitałową. Ryzyko to obejmuje takŜe przyjęty do 
realizacji danego projektu horyzont czasowy, dokładność oszacowania kosztów a takŜe ujawnienie się 
potencjalnych obciąŜeń. Ponadto nie moŜna wykluczyć, Ŝe przejmowane podmioty nie będą osiągać 
wyników finansowych na oczekiwanym poziomie do czego mogą przyczynić się czynniki zewnętrzne 
oraz wewnętrzne w stosunku do tych podmiotów. Sytuacja taka moŜe mieć wpływ na pogorszenie 
skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej oraz ewentualnej odsprzedaŜy nabytych udziałów w 
innych podmiotach ze stratą na transakcji.  
Inny aspekt tego ryzyka dotyczy moŜliwości uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji, które 
umoŜliwią realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem lub w kształcie załoŜonym w 
projekcie inwestycyjnym. 
Ograniczeniem tego ryzyka i zapewnieniem efektywnego wykorzystania tak zdywersyfikowanego 
portfela spółek oraz projektów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej jest zachowanie najwyŜszej 
staranności w ramach przygotowania poszczególnych projektów, dobór doświadczonych partnerów 
biznesowych, prowadzenie stałego nadzoru (monitorowanie) procesu organizacyjnego.  
W Grupie Kapitałowej funkcjonują takŜe sprawdzone metody słuŜące do rzetelnej i niezaleŜnej oceny 
projektów inwestycyjnych oraz systemu zarządzania. W sprawach związanych z włączaniem nowych 
podmiotów do struktury Grupy Kapitałowej wykorzystywane są opinie niezaleŜnych ekspertów oraz 
przeprowadzane są wyceny poszczególnych przedsięwzięć.  
 
Ryzyko związane z najmem nieruchomości 
 
Przychody z nieruchomości przeznaczonych do wynajmowania zaleŜą w duŜej mierze od pozostałego 
okresu obowiązywania związanych z nimi umów najmu, jak równieŜ od zdolności finansowej 
najemców. W razie, gdyby Grupa Kapitałowa nie była w stanie przedłuŜyć wygasających umów najmu 
na korzystnych warunkach oraz znaleźć i zatrzymać odpowiednich najemców posiadających dobrą 
kondycję finansową i pragnących zawrzeć długoterminowe umowy najmu, miałoby to niekorzystny 
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wpływ na wartość rynkową jej portfela. Zdolność finansowa danego najemcy moŜe się pogorszyć w 
krótkim lub średnim okresie, co aktualizuje ryzyko niewypłacalności najemcy lub braku moŜliwości 
wykonywania jego zobowiązań wynikających z umowy najmu. W razie, gdy dokonana przez Grupę 
Kapitałową ocena znaczącego najemcy lub lokalizacji, uŜyteczności lub zalet nieruchomości okaŜe się 
niewłaściwa, dochody z nieruchomości mogą być znacznie niŜsze niŜ szacowane, podczas gdy jej 
koszty operacyjne pozostaną w większości przypadków na stałym poziomie. Wszystkie te czynniki 
mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 
W celu zredukowania tego ryzyka nieruchomości nabywane w ramach Grupy Kapitałowej mają 
róŜnorodną i atrakcyjną lokalizację a zawierane umowy najmu posiadają zabezpieczenia chroniące 
przez moŜliwością utraty zysków z najmu.  
 
Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 
 
Realizacja podejmowanych celów inwestycyjnych oraz celów strategicznych Grupy Kapitałowej 
zaleŜna jest od kształtowania się czynników makroekonomicznych. Czynniki te nie zaleŜą od działań 
Grupy Kapitałowej. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym wynika ze stanu koniunktury 
gospodarczej, które bezpośrednio związane jest z poziomem bezrobocia, tempem wzrostu 
gospodarczego, poziomem inflacji czy poziomem inwestycji. 
Rynek nieruchomości z którym związane są projekty inwestycyjne Grupy Kapitałowej jest bardzo 
podatny na wahania koniunktury i często jako jeden pierwszych podlega zmianom w okresie 
dekoniunktury. Trudna sytuacja makroekonomiczna moŜe powodować pojawienie się problemów w 
obszarze kredytów i poŜyczek oraz zmniejsza skłonność do nabywania nieruchomości.  

 
Ryzyko związane ze zmianami w przepisach prawnych oraz interpretacją przepisów 
 
Ryzyko to związane jest długim horyzontem czasowym realizowanych przedsięwzięć w świetle 
częstych zmian w przepisach prawnych oraz ich interpretacji. Zmiany te mogą powodować opóźnienia 
w realizacji projektów i w konsekwencji powodować wystąpienie negatywnych skutków dla 
działalności, sytuacji finansowej, wyników i perspektyw rozwoju TUP S.A. oraz spółek z Grupy 
Kapitałowej. 
 
Zmienność kursu walut 

 
Ryzyko kursu walutowego dotyczy głównie kredytu zaciągniętego w euro w kwocie 10 452 tys. euro., 
który zaciągnęła spółka TUP Property na zakup nieruchomości komercyjnych. Zabezpieczeniem przed 
niekorzystną zmianą kursu waluty są zawierane w walucie kredytu umowy najmu obiektu, którego 
kredytowanie w walucie dotyczy. 
Umowy najmu zawierane są na okresy wieloletnie, głównie 5- lub 10- letnie. Wartość miesięcznych 
wpływów z tego tytułu wyraŜonych w Euro wynosi 89.610 EUR. Spółka nie rozpoznaje instrumentu 
pochodnego wbudowanego w umowy najmu, poniewaŜ uznaje, Ŝe zawieranie umów najmu 
nieruchomości handlowych w Polsce wyraŜonych w euro jest powszechną praktyką. Zmiany kursów 
walut mogą jednak wpłynąć na wycenę wartości rynkowej nieruchomości przez niezaleŜnego 
rzeczoznawcę i w konsekwencji przełoŜyć się na wyniki finansowe realizowane przez Grupę 
Kapitałową. 
 
Ryzyko konkurencji 

 
Większość inwestycji prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej związanych jest z konkurencyjnym 
rynkiem nieruchomości. Konkurencja niesie ze sobą ryzyko trudności i moŜliwości nabycia kolejnych 
nieruchomości w dobrej dla danego projektu lokalizacji oraz po atrakcyjnej cenie. Innym obszarem 
tego ryzyka jest ograniczenie moŜliwości uzyskania korzystnych marŜ z posiadanych nieruchomości 
komercyjnych.  
Intensyfikacja działań konkurencji moŜe mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i 
wyniki Grupy Kapitałowej.  
W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa Kapitałowa podejmuje się realizacji trudnych przedsięwzięć, 
związanych z rewitalizacją lub z odnalezieniem optymalnych rozwiązań szczególnie dla 



Grupa Kapitałowa TUP                                                                                    
Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2008 r.  
                                                                              
 

 
Strona 18 z 21 

nieruchomości, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego i dla których nie została 
wydana decyzja o Warunkach Zabudowy. 
Ryzyko płynności 

 
Znaczna istotność zdarzeń jednorazowych takich jak zakup lub sprzedaŜ nieruchomości lub Spółek 
moŜe powodować znaczne fluktuacje środków finansowych. MoŜe to powodować zaistnienie 
przejściowych trudności w zarządzaniu płynnością finansową. Grupa Kapitałowa niweluje 
występowanie powyŜszego ryzyka poprzez zachowanie wysokich standardów przy przygotowywaniu 
planów finansowych. Grupa Kapitałowa zbudowała portfel nieruchomości, który stanowi źródło stałego 
dochodu o atrakcyjnej stopie zwrotu całej inwestycji. 
 
Ryzyko cenowe 

 
PoniewaŜ 75,2% aktywów Grupy stanowią nieruchomości, występuje ryzyko cenowe dotyczące 
wartości godziwej tych nieruchomości, co przekłada się na wartość bilansową tych inwestycji a w 
konsekwencji na wartość kapitałów własnych Grupy. W przypadku zmian cen na rynku nieruchomości 
wystąpią zmiany ich wartości godziwej, które będą oddziaływać na wyniki realizowane przez Grupę w 
przyszłych okresach 

 
Ryzyko stóp procentowych 

 
Ryzyko stopy procentowej związane jest z udzielonymi poŜyczkami oraz otrzymanymi kredytami i 
poręczeniami w związku ze zmianą referencyjnej stopy procentowej (WIBOR / EURIBOR) na rynku 
międzybankowym. NaraŜa to spółkę na ryzyko zmiany przepływów pienięŜnych w wyniku zmiany stóp 
procentowych. 
Kwota zobowiązania netto Grupy Kapitałowej naraŜonego na ryzyko zmiany stopy procentowej 
obliczona jako róŜnica zobowiązań i naleŜności odsetkowych oprocentowanych zmienną stopą 
odsetkową na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosła 26.716 tys. zł. co stanowi 13,6 % sumy kapitałów 
własnych i zdaniem Zarządu jednostki dominującej nie stanowi ona zagroŜenia dla wyniku 
finansowego ani płynności finansowej Grupy.  
Kwota ekspozycji netto na koniec II kwartału jest mniejsza o 31,7% w stosunku stanu na koniec I 
kwartału 2008.r. 
Termin zapadalności większości zobowiązań (96%) przypada na rok 2012 natomiast 72% naleŜności 
jest naleŜnościami długoterminowymi. 
 

5. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej  
 
Rachunek wyników 
 
W I półroczu 2008 r. skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej osiągnął poziom 4 712 tys. zł, z 
czego 4 695 tys. zł stanowił zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.   
Wypracowany zysk I półrocza 2008 r. wynika zasadniczo z zakończenia realizacji projektu Modena 
Park oraz zyskownej odsprzedaŜy zespołu nieruchomości w Poznaniu do Opal Group na której 
zrealizowano zysk w kwocie 7 111 tys. zł. 
Zrealizowany zysk był przeszło cztery i pół raza większy (454% wzrost) niŜ w analogicznym okresie 
poprzedniego roku kiedy to Grupa Kapitałowa wykazała stratę. 
 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poprawę wyników w I półroczu 2008 r. był takŜe 
utrzymujący się niski kurs euro w stosunku do złotówki oraz wzrost oprocentowania lokat bankowych, 
co przełoŜyło się na istotny wzrost przychodów finansowych (5 118 tys. zł w stosunku do 437 tys. zł w 
analogicznym okresie ubiegłego roku). 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy wyniosły 16 053 tys. zł i wzrosły ponad dwukrotnie w 
porównaniu z I półroczem 2007 r. Zysk netto wzrastał w szybszym tempie niŜ przychody ze sprzedaŜy 
w prezentowanym okresie, co świadczy o prawidłowym efekcie dźwigni operacyjnej wykorzystywanej 
w Grupie Kapitałowej.  
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Bilans 
 
Suma bilansowa skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2008r. wyniosła 
280 120 tys. zł. Dla porównania suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2007 r. osiągnęła poziom 
306 973 tys. zł.  Suma bilansowa na koniec I półrocza 2008 r. była nieco niŜsza (9 %) niŜ na koniec 
roku 2007 z powodu zbycia w kwietniu b.r. nieruchomości inwestycyjnej w Poznaniu, natomiast za 
uzyskane środki nabyto inną nieruchomość i spłacono krótkoterminowy kredyt .  
 
Aktywa trwałe osiągnęły nieznacznie wyŜszy poziom niŜ na dzień 31 grudnia 2007 r., wzrosły o 30 310 
tys. zł i wyniosły 255 395 tys. zł. Na wzrost ten miało wpływ zwiększenie pozycji naleŜności 
długoterminowych (o 25 419 tys. zł) , pozostałych długoterminowych aktywów finansowych ( o 2 229 
tys. zł) oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( o 1 035 tys. zł). 
 
Na koniec I półrocza 2008 r. zmniejszyła się wartość aktywów obrotowych z 81 888 tys. zł w dniu 31 
grudnia 2008 r. do wartości 24 725 tys. zł na dzień 30 czerwca 2008 r.  tj. o 51 163 tys. zł co stanowi 
spadek o 70%.  
 
Kapitał własny w I półroczu 2008 r. wyniósł 196 844 tys. zł i był na bardzo zbliŜonym poziomie w 
stosunku do stanu na koniec roku 2007.  
 
Zobowiązania długoterminowe wyniosły 76 257 tys. zł i zmniejszyły się w odniesieniu do końca 2007 r. 
o 2 145 tys. zł , głównie z tytułu niŜszej wartości oprocentowania kredytów i poŜyczek. W zakresie 
zobowiązań krótkoterminowych nastąpił znaczący spadek pozycji kredytów i poŜyczek, tj. o 17 628 
tys. zł, co oznacza spadek zadłuŜenia zewnętrznego Grupy Kapitałowej.  
 
Przepływy pienięŜne 
 
Środki pienięŜne będące w posiadaniu Grupy na dzień 30 czerwca 2008 r. osiągnęły poziom 11 573 
tys. zł  
Przepływy pienięŜne osiągnęły w okresie sprawozdawczym wartość ujemną. Podstawowym źródłem 
ujemnych przepływów pienięŜnych były wydatki na działalność finansową: 24 174 tys. zł. Grupa 
wydała na spłaty kredytów, obsługę zadłuŜenia oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 
 
Grupa nadal realizuje ujemne przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej (-4 546 tys. zł) – tym 
niemniej naleŜy zauwaŜyć przeszło 40% mniejsze wypływy pienięŜne w tej kategorii rachunku 
przepływów. 
 
Ujemnym przepływom pienięŜnym w/w działalności towarzyszyły dodatnie przepływy z działalności 
inwestycyjnej na poziomie 2 246 tys. zł. Głównym czynnikiem, który wpłynął na taki wynik była 
sprzedaŜ nieruchomości oraz sprzedaŜ aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności – z 
częściowym reinwestowaniam uwolnionych środków w zakupy nowych nieruchomości. 
 

66..  PPrrzzeewwiiddyywwaannee  kkiieerruunnkkii   rroozzwwoojjuu    
 

Kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej TUP zgodnie z przyjętą strategią działalności związaną z 
rewitalizacją i rozwojem spółek oraz zakładaną moŜliwością sprzedaŜy oraz zakupu podmiotów 
gospodarczych są: 
 

� Umacnianie pozycji rynkowej spółek z Grupy Kapitałowej 
 
Efektywne zarządzanie spółkami z Grupy Kapitałowej będzie miało wpływ na osiągnięcie 
oczekiwanych rezultatów finansowych. Osiąganie wyników na załoŜonym poziomie pozwoli 
realizować  przyjęte załoŜenia inwestycyjne oraz stawać się bardziej konkurencyjnymi na 
rynku. 
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� Realizacja akwizycji nowych spółek w atrakcyjnych inwestycyjnie obszarach działalności 

 
Zarząd prowadzi rozmowy dotyczące realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Zgodnie z 
przyjętą strategią działania dąŜy się do przejmowania podmiotów w niedocenionym  obecnie 
sektorze lub branŜy. Dzięki prowadzeniu inwestycji kapitałowych połączonych  z transferem 
wiedzy i kontrolą właścicielską  takie działania dają moŜliwość uzyskania  odpowiednio 
wysokiego zwrotu z zaangaŜowanego kapitału. 
 

� Dalsza dywersyfikacja prowadzonych działalności 
 
Stosowanie strategii dywersyfikacji prowadzonych działalności w ramach Grupy Kapitałowej 
zapewnia stabilizację w realiach zmiennej sytuacji rynkowej i prawnej oraz powoduje 
obniŜenie ryzyka gospodarczego. Dywersyfikacja działalności prowadzonych w Grupie 
Kapitałowej pozwala wykorzystać efekt synergii wyniku połączenia wysiłków w obszarach 
marketingu, zarządzania, finansowania i rozwoju. 

 
� Rozwój działalności w ramach sektora nieruchomości w tym wynajem i sprzedaŜ powierzchni 

magazynowych, biurowych a takŜe mieszkaniowych 
 
Sektor nieruchomości zapewnia Grupie Kapitałowej stabilne dochody i stanowi bezpieczną 
lokatę kapitału. Grupa Kapitałowa  dąŜy do rozwoju posiadanego juŜ portfela nieruchomości 
poprzez zakup nowych, komercyjnych nieruchomości połoŜonych w atrakcyjnych 
lokalizacjach.  

 
� Przygotowanie i realizacja strategii zamykania pozycji inwestycyjnych. 

           
            Wszystkie projekty realizowane przez Grupę Kapitałową mogą stać się przedmiotem      

sprzedaŜy. Zamykanie pozycji inwestycyjnych stanowi dla Grupy Kapitałowej źródło  
dochodów i zapewnia realizację nowych oraz rozpoczętych inwestycji  we wszystkich 
obszarach działalności. 

 
Istotnymi czynnikami które wpływają na rozwój Grupy Kapitałowej i realizację przyjętych zamierzeń są: 
 

� Koniunktura gospodarcza w budownictwie; 
� Sytuacja na rynku nieruchomości; 
� Konkurencja krajowa i zagraniczna; 
� Realizacja kolejnych etapów prac poszczególnych projektów inwestycyjnych; 
� Optymalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości; 
� Właściwa wycena projektów oraz nowych przedsięwzięć; 
� Sytuacja na rynku pracy i kształtowanie kursu EUR/PLN; 
� Wzrost stóp procentowych tym samym kosztów kredytów; 
� Aktywność akwizycyjna w nowych segmentach rynku. 


