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I WYBRANE DANE FINANSOWE 

1. WYBRANE DANE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TUP S.A. 
 

TYTUŁ 
tys. PLN  tys. EUR  

01.01.2010 - 
30.06.2010 

01.01.2009 - 
30.06.2009 

01.01.2010 - 
31.03.2010 

01.01.2009 - 
30.06.2009 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 332  370  83  82  

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 529  (4 467) 2 380  (989) 
III. Zysk (strata) brutto 18 924  89  4 726  20  
IV. Zysk (strata) netto 18 924  89  4 726  20  
V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (2 417) 519  (604) 115  

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

5 065  1 186  1 265  262  

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 1 030  (7) 257  (2) 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 678  1 698  919  376  
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  1,24  0,01  0,31  0,00  
  30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 
IX. Aktywa razem  215 680  195 300  52 024  47 539  
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 929  2 684  1 430  653  
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 547  2 193  856  534  
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  2 382  491  575  120  
XIII. Kapitał własny  209 751  192 616  50 594  46 886  
XIV. Kapitał zakładowy  15 212  15 212  3 669  3 703  
XV. Liczba akcji  15 212 345  15 212 345  15 212 345  15 212 345  
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,79 12,66 3,33 3,08 

 

2. WYBRANE DANE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ TUP 

 

TYTUŁ 
tys. PLN  tys. EUR  

01.01.2010-
30.06.2010 

01.01.2009-
30.06.2009 

01.01.2010-
30.06.2010 

01.01.2009-
30.06.2009 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 12 715  14 106  3 175  3 122  

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 202  6 734  550  1 490  
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 356  3 286  89  727  
IV. Zysk (strata) netto 687  1 443  172  319  
V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 856  1 631  214  361  

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 215  (833) 54  (184) 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

4 060  (1 215) 1 014  (269) 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (7) (1 565) (2) (346) 

IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 268  (3 613) 1 066  (800) 
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)  0,06  0,11  0,01  0,02  
  30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 
XI. Aktywa razem  291 104  288 853  70 217  70 311  
XII. Zobowiązania długoterminowe 91 780  88 541  22 138  21 552  
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe  10 705  10 201  2 582  2 483  
XIV. Kapitał własny  188 619  190 111  45 496  46 276  
XV. Kapitał zakładowy  15 212  15 212  3 669  3 703  
XVI. Liczba akcji  15 212 345  15 212 345  15 212 345  15 212 345  
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,40 12,50 2,99 3,04 

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w euro zastosowano następujące kursy: 
� dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 30 czerwca 2010 roku – 1 EUR =  4,1458 zł, 

kurs NBP z dnia 31 grudnia 2009 r. – 1 EUR = 4,1082 zł  
� dla pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – kurs wyliczony jako średnia kursów 

NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2010 i 2009 roku, odpowiednio:   1 EUR 
= 4,0042 zł i 1 EUR = 4,5184 zł. 
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II CHARAKTERYSTYKA EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
1. Informacje o TUP S.A. 
 
TUP jest inwestorem finansowym. Działalność firmy polega na przejmowaniu lub tworzeniu firm o 
dużym potencjale wzrostu oraz wspieraniu ich kapitałem i doświadczeniem menedżerskim. Spółka 
skupia się zatem na łączeniu działalności inwestycyjnej i doradczej. Celem działania TUP nie jest 
integracja pionowa ani pozioma podmiotów konkretnej branży, ale kreowanie wartości podmiotów w 
które inwestuje, poprzez przekształcenie ich w atrakcyjne, nowoczesne i dochodowe przedsięwzięcia. 
Akcje i udziały Spółek znajdujące się w portfelu inwestycyjnym TUP stanowią jego podstawowe 
aktywa. 
W związku z tym zysk osiągnięty w TUP jest odzwierciedleniem poczynionych inwestycji oraz 
wyników zrealizowanych przez spółki zależne i stowarzyszone, widocznych w wycenie akcji lub 
udziałów tych spółek. 
 
TUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37  00-108 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000149976  
Akcje spółki TUP S.A. notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie w systemie notowań ciągłych. Spółka kwalifikowana jest  w sektorze: deweloperzy. 

 
2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej Tup 
 
Na koniec I półrocza 2010r. roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziło 8 jednostek zależnych 
(konsolidowanych metodą pełną) i 2 jednostki stowarzyszone (konsolidowane metodą praw 
własności).  
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TUP S.A. 
Spółka Giełdowa 

Prezes: Robert Jacek Moritz 
Kapitał: 15 212 345 zł 

Chmielowskie Sp. z o.o. 
100% udziału, kapitał: 57 110 000 zł 

Siedziba: Warszawa 

 

TUP Property S.A. 
100% akcji, kapitał: 26 145 333 zł 

Siedziba: Poznań 

 

Euroconstruction Sp. z o.o. 
100% udziału, kapitał: 2 000 000 zł 

Siedziba: Poznań 

 

Roda Sp. z o.o. 
100% udziału, kapitał: 1 068 000 zł 

Siedziba: Środa Wielkopolska 

Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. 
100% udziału, kapitał: 1 000 000 zł 

Siedziba: Warszawa 

 

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

Siedziba: Poznań 

 

X-press Couriers Sp. z o.o. 
72,07 udzialu, kapitał: 5 853 100zł 

Siedziba: Warszawa 

Kino-Centrum Fordon Sp. z o.o. 
50% udziału, kapitał 50 000 zł 

Siedziba: Bydgoszcz 

Duncon Bikes Sp. z o.o. 

46,53% udziału w głosach na WZ 
 

Polska Agencja Informacyjna S.A. (PAGI) 
15,35% udziału w głosach na WZ 

 
Podmioty 
stowarzyszone 
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 Chmielowskie Sp. z o.o. 

Podmiot zależny od TUP 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. 
Chmielowskie jest spółką celową powołaną do realizacji projektu budowy pierwszego w Polsce 
ekologicznego miasta. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu nieruchomości 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57 110 000 zł i dzieli się na 1 142 200 udziałów o wartości 
nominalnej  50 zł każdy. 
 

 TUP Property S.A. 
Podmiot zależny od TUP z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa 4. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000260991 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS.  
Działalność TUP Property S.A. prowadzona jest w następujących zakresach: 
a) realizacja projektów inwestycyjnych – firma zapewnia bezpośrednie kierownictwo projektu 
przyjętego do realizacji, koordynuje działania menadżerskie w poszczególnych fazach procesu 
inwestycyjnego oraz zapewnia finansowanie projektu inwestycyjnego; 
b) zarządzanie portfelem posiadanych nieruchomości – firma określa i realizuje strategię zarządzania 
nieruchomościami wchodzącymi w skład portfela (plan rozwoju nieruchomości, plan zarządzania, 
budżet organizacyjny nieruchomości);  
c) obrót nieruchomościami - działania w zakresie obrotu nieruchomościami (rozpoznanie rynku, 
poszukiwania lokalizacji oraz klientów i inwestorów), transakcje kupna i sprzedaży nieruchomości. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 145 333 zł i dzieli się na 26 145 333 akcji po 1 zł każda.  
Działalność Spółki klasyfikowana jest do segmentu nieruchomości. 
 

 Euroconstruction Sp. z o.o. 
Podmiot zależny od TUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ożarowska 42. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000055412, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 
XXI Wydział Gospodarczy KRS. 
Firma była producentem stalowych konstrukcji przestrzennych. Opracowała nowatorską metodę 
budowy domów wielorodzinnych w konstrukcji stalowej. Działalność spółki klasyfikowana jest do 
segmentu budownictwo. W 2009 r. spółka zakończyła działalność produkcyjną i skupiła się  na 
zakończeniu prac nad technologią budowy domów w konstrukcji stalowej. W okresie I półrocza 
Spółka nie prowadziła działalności produkcyjnej. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 000 zł i dzieli się na 20 000 udziałów o wartości nominalnej 
100 zł każdy. 
 

 Roda Sp. z o.o. 
Podmiot zależny od TUP 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. 
Spółka zajmuje się konfekcjonowaniem odzieży damskiej na zlecenie oraz produkuje odzież pod 
marką Modena. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu odzieżowego. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 068 000 zł i dzieli się na 10 086 udziałów o wartości nominalnej 
100  zł każdy. 
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 Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. 

Podmiot zależny 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. 
Spółka zajmuje się prowadzeniem portu śródlądowego, zlokalizowanego na malowniczo położonym 
terenie rekreacyjnym w sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego. Spółka oferuje wachlarz usług 
turystyczno-rekreacyjnych.  
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu działalności pozostałej.  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000 zł i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości nominalnej 
1000 zł każdy. 
 

 TG Invstments Sp. z o.o. 
Podmiot zależny od TUP z siedzibą w Poznaniu, ul. Ożarowska 42. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000299540 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS. 
TG Investment to spółka celowa przeznaczona do realizacji projektu inwestycyjnego. 
Działalność Spółki klasyfikowana jest w segmencie działalności pozostałej. 
Spółka nie prowadziła w okresie I kwartału 2010 r. i okresach poprzednich działalności inwestycyjnej. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
każdy. 
 

 X-press Couriers Sp. z o.o. 
Do dnia 31 marca 2010r. X-press Couriers Spółka z o.o. o z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Matuszewskiej 14 (numer KRS 0000032294) była bezpośrednio zależna od Data Logistics Sp. z o.o., z 
siedzibą w Warszawie  
W dniu 31 marca 2010r. Sąd zarejestrował połączenie spółek Data Logistics i X-press Couriers Sp. z 
o.o. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. tj. w drodze przejęcia przez Data Logistics 
spółki X-press Couriers, przez przeniesienie całego majątku Spółki X-press Couriers na Data Logistics, 
w zamian za udziały, które Data Logistics wydała pozostałym wspólnikom X-press Couriers. 
Po połączeniu Data Logistics działa pod nazwą X-Press Couriers. 
Informacje o połączeniu zawarto także w sprawozdaniu Zarządu z działalności w I półroczu 2010r. 

 
Spółka jest liderem warszawskiego rynku przesyłek miejskich, świadczącym usługi kurierskie o zasięgu 
lokalnym w największych aglomeracjach miejskich. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu usług kurierskich.  
Kapitał zakładowy Spółki X-Press Couriers wynosi 5 853 100 zł i dzieli się na 58 531 udziałów o 
wartości nominalnej 100 zł każdy udział.  
 

 Kino-Centrum Fordon Sp. z o.o. 
Podmiot zależny w 50% od TUP S.A., z siedzibą w Bydgoszczy.  
TUP uznaje, że sprawuje kontrolę nad Spółką ponieważ posiada zdolność do kierowania polityką 
finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności w 
rozumieniu MSR 27.13 pkt. D. 
 
Spółka została powołana w dniu 9 marca 2010r. wspólnie przez TUP S.A. i Miasto Bydgoszcz celem 
realizacji projektu inwestycyjnego w dzielnicy Miasta Bydgoszczy – Fordonie. Inwestycja ma polegać 
na budowie centrum kulturalno – rozrywkowego z funkcjami usługowo – handlowo – biurowymi.  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł 
każdy udział. 
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Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 21 lipca 2010r.  pod numerem 0000361012 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
Działalność Spółki klasyfikowana jest w segmencie nieruchomości. 
 

 Duncon Bikes Sp. z o.o. 
Podmiot stowarzyszony, w którym TUP S.A pełni rolę inwestora finansowego. Firma z siedzibą w 
Krakowie, ul. Pędzichów 6.  
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000282452 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy KRS. 
Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją ram rowerowych do sportów 
grawitacyjnych. 
Działalność spółki klasyfikowana jest w segmencie działalności pozostałej. 
Spółka funkcjonuje w strukturze organizacyjnej TUP od maja 2008 r. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 526 500 zł i dzieli się na 1 053 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
każdy. 
 

 Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A. 
Podmiot stowarzyszony z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 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, transmisji danych, rozsiewu sygnału 
radiowego i telewizyjnego. Jej klientami są przede wszystkim instytucje administracji publicznej i 
terenowej, finansowe (w tym GPW) oraz duże przedsiębiorstwa. 
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3. Zaangażowanie kapitałowe TUP S.A.  w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 
 
Zestawienie prezentuje bezpośredni/pośredni charakter dominacji i zaangażowania kapitałowego w 
poszczególnych jednostkach zależnych oraz spółkach stowarzyszonych. 

 
Zaangażowanie kapitałowe TUP S.A. wg stanu na 30.06.2010 r.: 

Nazwa Spółki 

Warto ść  
akcji/udziałów 

wg cen nabycia 
w zł 

Warto ść 
bilansowa 

akcji/udziałów 
w zł na dzie ń 
30.06.2010r. 

Podmiot 
dominuj ący 

Posiadany % 
kapitału 

zakładowego 

Chmielowskie Sp. z o.o. 57 110 000,00 75 614 043,46 TUP S.A. 100% 

TUP Property S.A. 31 568 104,82 85 785 492,77 TUP S.A. 100% 

Euroconstruction Sp. z o. o. 8 438 364,79 0,00 TUP S.A. 100% 

Roda Sp. z o.o. 1 458 737,00 0,00 TUP S.A. 100% 

Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. 1 042 677,50 0,00 TUP S.A. 100% 

TG Investments Sp. z o.o. 65 000,00 33 229,81 TUP S.A. 100% 

X-press Couriers Sp. z o.o.(dawniej  
Data Logistics) Sp. z o.o. 

9 117 220,35 6 063 000,00 TUP S.A. 72,07% 

  Pozostali 
udziałowcy 27,93% 

Kino-Centrum Fordon  Sp. z o.o. 
25 000 25 000 TUP S.A. 50% 

  Miasto Bydgoszcz 50% 

Duncon Bikes Sp. z o.o 
257 464,80 0,00 TUP S.A. 46,53% 

 

  
Pozostali 

udziałowcy 53,47% 

PAI PAGI S.A. 746 343,56 1 561 256,51 

Northern Lights 
Sp. z o.o.,- 

podmiot 
dominujący wraz z 
innymi podmiotami 

23,95% 

 

4. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta 
 

Zarząd 
W okresie I półrocza 2010 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Robert Jacek Moritz 
 
Rada Nadzorcza 
Rada Nadzorcza TUP pracowała w 2010 r. w następującym składzie: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Lesław Moritz 
Członek Rady Nadzorczej: Erwin Plichciński 
Członek Rady Nadzorczej: Władysław Sobański  
Członek Rady Nadzorczej: Piotr Stobiecki 
Członek Rady Nadzorczej: Wojciech Babicki –do 12 maja 2010r. 
Członek Rady Nadzorczej: Hubert Norek –od 12 maja 2010r. 
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej miały miejsce w związku ze złożeniem przez pana Wojciecha 
Babickiego oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TUP S.A. 
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III ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
TUP S.A ZA I PÓŁROCZE 2010R. 
 

1. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) nara stająco 

Wyszczególnienie 
  RZiS za 

okres: 
RZiS za 
okres: 

RZiS za 
okres: 

  2010-01-01 2009-01-01 2009-01-31 
  2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

1 332  715  370  

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 (8) (123) (92) 
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDA ŻY   324  592  278  
Koszty sprzedaży 2 - - - 
Koszty ogólnego zarządu 2 (1 804) (5 867) (2 822) 
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDA ŻY   (1 480) (5 275) (2 544) 
Wynik na sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach 
powiązanych   - - - 

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

8 11 875  323  (2 607) 

Pozostałe przychody operacyjne 3 110  2 032  1 310  
Pozostałe koszty operacyjne 4 (976) (442) (626) 
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ    9 529  (3 362) (4 467) 
Przychody finansowe 5 9 395  5 561  4 557  
Koszty finansowe 6 - (5) (1) 
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM    18 924  2 194  89  
Podatek dochodowy bieżący   - - - 
Podatek dochodowy odroczony   - - - 
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNO ŚCI 
KONTYNUOWANEJ   18 924  2 194  89  

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   - - - 
Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej   - - - 
ZYSK (STRATA) NETTO    18 924  2 194  89  
w tym zysk akcjonariuszy mniejszościowych   - - - 
ZYSK PRZYPADAJ ĄCY AKCJONARIUSZOM 
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ   18 924  2 194  89  

 

Zysk na akcj ę 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 
Zysk netto za rok obrotowy (w tys. zł) 18 924  2 194  89  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w prawach do 
dywidendy 

15 212 345  15 212 345  15 212 345  

Zysk na jedną akcję zwykłą (w złotych) 1,24 0,14 0,01 

 

2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW TUP S.A. 
 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Wyszczególnienie   

SCD za 
okres: 

SCD za 
okres: 

SCD za 
okres: 

2010-01-01 2008-01-01 2008-01-01 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

ZYSK (STRATA) NETTO   18 924  2 194  89  

POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM   - - - 

POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM PO 
OPODATKOWANIU   - - - 

DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM   18 924  2 194  89  

w tym przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej   18 924  2 194  89  
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3. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa 

Wyszczególnienie   
Bilans Bilans  Bilans  

 na dzień  na dzień  na dzień 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

AKTYWA TRWAŁE   177 742  189 478  182 082  
Rzeczowe aktywa trwałe   289  448  577  

Nieruchomości inwestycyjne   - - - 

Wartości niematerialne i prawne   85  140  197  

Wartość firmy   - - - 

Akcje i udziały  7 169 082  157 168  147 933  
   - w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności 7 1 560  503  444  
Należności długoterminowe 12  - - - 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe   5 901  29 561  30 697  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 385  2 161  2 678  

Pozostałe aktywa trwałe   - - - 

AKTYWA OBROTOWE   37 938  5 822  12 006  
Zapasy   - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 12  570  439  1 365  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 12  - - - 

Pozostałe należności 12  27 523  43  3 417  

Pozostałe aktywa finansowe 10  5 478  4 651  4 843  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13  4 207  529  2 334  

Rozliczenia międzyokresowe   160  160  47  

AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO 
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY   - - - 

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży   - - - 
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

  - - - 

Aktywa razem   :    215 680  195 300  194 088  
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4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa 

Wyszczególnienie   
Bilans Bilans  Bilans  

 na dzień  na dzień  na dzień 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   209 751  192 616  190 038  

KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY 
AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJ ĄCEJ   209 751  192 616  190 038  

Kapitał podstawowy 14  15 212  15 212  15 212  

Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne   - - - 

Kapitał zapasowy z emisji akcji   117 523  117 523  117 523  

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego   56 879  55 445  55 445  

Kapitał zapasowy z dopłat wspólników   - - - 

Kapitał zapasowy z wyceny programu motywacyjnego   906  1 935  1 462  

Kapitał z aktualizacji wyceny   - - - 

Kapitał rezerwowy   307  307  307  

Zysk (strata) netto roku obrotowego przypadające 
akcjonariuszom jednostki dominującej   18 924  2 194  89  

KAPITAŁ WŁASNY AKCJONARIUSZY I 
UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH   - - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   3 547  2 193  2 999  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 385  2 161  2 678  

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   32  32  25  

   - w tym: długoterminowe   32  32  25  

Pozostałe rezerwy   97  - 296  

   - w tym: długoterminowe   - - 43  

Oprocentowane kredyty i pożyczki   1 033  - - 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   2 382  491  1 051  

Kredyty i pożyczki   - - - 

Inne zobowiązania finansowe   - 3  10  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   121  319  80  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

  - - - 

Pozostałe zobowiązania   2 248  156  946  

Przychody przyszłych okresów   13  13  15  

ZOBOWIĄZANIA ZAKLASYFIKOWANE JAKO 
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY   - - - 

Pasywa razem   :    215 680  195 300  194 088  
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5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

Sprawozdanie z przepływów pieni ężnych (metoda po średnia) 

Wyszczególnienie   

RPP za 
okres:  

RPP za 
okres:  

RPP za 
okres:  

2010-01-01 2009-01-01 2009-01-31 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ  
Zysk (strata) przed opodatkowaniem    18 924  2 194  89  
Korekty raz em   (21 341) (2 438) 430  
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych 
metodą praw własności 

  - - - 

Amortyzacja                                             218  447  226  
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     (89) 6  - 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     (944) (2 083) (4 538) 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   (11 874) (1 940) 2 031  
Zmiana stanu rezerw                                321  1 015  1 145  
Zmiana stanu zapasów                         - - - 
Zmiana stanu należności                               (26 773) 310  2 843  
Zmiana stanu zob.krótkot., z wyjątkiem pożyczek i kredytów    1 133  (361) (569) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                             (224) (548) (951) 
Inne korekty    16 891  716  243  
Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej    (2 417) (244) 519  
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ 
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych   (5) (39) (3) 
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   - - - 

Wpływy z wykupu aktywów finansowych utrzymywanych do 
terminu wymagalności 

  4 488  - - 

Wydatki na nabycie instrumentów kapitałowych w 
jednostkach zależnych i stowarzyszonych   (39) (3 000) (3 000) 

Pożyczki udzielone   (3 971) (6 348) (5 200) 
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   4 075  8 990  8 890  
Otrzymane odsetki   517  1 309  499  
Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej    5 065  912  1 186  
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   1 033  - - 
Spłaty kredytów i pożyczek   - - - 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   (3) (13) (7) 
Dywidendy wypłacone   - (761) - 
Odsetki zapłacone   - (1) - 
Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej    1 030  (775) (7) 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   3 678  (107) 1 698  
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, W TYM   3 678  (107) 1 698  

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych   - - - 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   529  636  636  
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W 
TYM   4 207  529  2 334  

- o ograniczonej możliwości dysponowania   - - - 
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6. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Wyszczególnienie 
  ZZwKW za 

okres: 
ZZwKW za 

okres: 
ZZwKW za 

okres: 
  2010-01-01 2009-01-01 2009-01-31 
  2010-06-30 2009-12-31 2009-06-31 

Kapitał podstawowy na pocz ątek okresu    15 212  15 212  15 212  
Emisja akcji   - - - 
Umorzenie akcji   - - - 
Kapitał podstawowy na koniec okresu    15 212  15 212  15 212  
Należne wpłaty na kapitał podstawowy, akcje 
własne na pocz ątek okresu   - - - 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy, akcje 
własne na koniec okresu   - - - 

Kapitał zapasowy z emisji akcji na pocz ątek okresu    117 523  117 523  117 523  
Zwiększenie z tytułu emisji akcji po cenie powyżej 
wartości nominalnej 

  - - - 

Kapitał zapasowy z emisji akcji na koniec okresu    117 523  117 523  117 523  
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego na 
pocz ątek okresu   55 445  48 595  48 595  

Podział wyniku finansowego   1 434  6 850  6 850  
Kapitał zapasowy z zysku zat rzymanego na koniec 
okresu   56 879  55 445  55 445  

Kapitał zapasowy z dopłat wspólników na pocz ątek 
okresu    - - - 

Kapitał zapasowy z dopłat wspólników na koniec 
okresu   - - - 

Kapitał zapasowy z wyceny programu 
motywacyjnego na pocz ątek okresu   1 935  1 219  1 219  

Zwiększenia w okresie   303  716  243  
Zmniejszenia w okresie   (1 332) - - 
Kapitał zapasowy z wyceny programu 
motywacyjnego na koniec okresu   906  1 935  1 462  

Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu    - - - 
Kapitał z akt ualizacji wyceny na koniec okresu    - - - 
Kapitał rezerwowy na pocz ątek okresu    307  307  307  
Kapitał rezerwowy na koniec okresu    307  307  307  
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowo ści 
zabezpiecze ń na pocz ątek okresu   - - - 

Kapitał z tytułu stoso wania rachunkowo ści 
zabezpiecze ń na koniec okresu   - - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
powi ązanych na pocz ątek okresu   - - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
powi ązanych na koniec okresu   - - - 

Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na 
pocz ątek okresu   2 194  7 611  7 611  

Wypłacone dywidendy   (761) (761) (761) 
Przeniesienia na inne pozycje kapitałów własnych   (1 433) (6 850) (6 850) 
Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na 
koniec okresu   - - - 

Wynik netto r oku obrotowego przypadaj ący 
akcjonariuszom jednostki dominuj ącej   18 924  2 194  89  

Kapitał mniejszo ści na pocz ątek roku obrotowego    - - - 
Kapitał mniejszo ści na koniec roku obrotowego    - - - 
Kapitał własny na koniec okresu    209 751  192 616  190 038  

 



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe TUP S.A. i Grupy Kapitałowej TUP za I półrocze 2010r. 

 

str. 14 

 

IV NOTY OBJASNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1. Przychody ze sprzedaży 
 

 1.1 - Przychody ze sprzeda ży 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Przychody ze sprzedaży produktów - - - 

Przychody ze sprzedaży usług 332  715  370  

Przychody ze sprzedaży towarów - - - 

Przychody ze sprzedaży materiałów - - - 

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 332  715  370  

 
Przychody ze sprzedaży usług dotyczą świadczonych spółkom zależnym i spółce stowarzyszonej usług 
księgowych i związanych z eksploatacją finansowego programu komputerowego.   
 

2. Koszty w układzie rodzajowym 
 

 2.1 - Koszty według rodzaju 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Amortyzacja (218) (447) (224) 

Zużycie materiałów i energii (64) (84) (42) 

Usługi obce (751) (1 909) (871) 

Podatki i opłaty (18) (40) (24) 

Wynagrodzenia (445) (2 956) (1 411) 

Świadczenia na rzecz pracowników (224) (271) (166) 

Pozostałe koszty rodzajowe (84) (160) (84) 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów(refaktur) (8) (123) (92) 

RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (1 812) (5 990) (2 914) 

Korekty: - - - 

RAZEM KOSZTY OPERACYJNE (1 812) (5 990) (2 914) 

 
Zgodnie z MSR 1 Spółka, prezentująca rachunek wyników w układzie funkcjonalnym (kalkulacyjnym), 
ujawnia dodatkowe informacje na temat kosztów w układzie rodzajowym.  
Największe pozycje kosztowe stanowią usługi obce oraz wynagrodzenia.  
 

3. Pozostałe przychody operacyjne 
 

3.1 - Pozostałe przychody operacyjne 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Rozwiązanie rezerw - 1 365  81  

Odwrócenie odpisów aktualizujących, w tym: 110  369  931  

   - należności z tytułu dostaw i usług 110  369  - 

   - zapasów - - 931  

Odpisanie zobowiązań przedawnionych - 298  298  
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY 
OPERACYJNE 110  2 032  1 310  
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4. Pozostałe koszty operacyjne 
 

4.1 - Pozostałe koszty operacyjne 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 2009-06-30 

Zawiązanie rezerw (33) - - 

Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: (933) (373) - 

   - innych aktywów (933) (373) - 
Utworzenie odpisów aktualizujących aktywa 
finansowe inne niż należności z tytułu dostaw 
i usług 

- (49) (606) 

Inne (10) (20) (20) 
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY 
OPERACYJNE (976) (442) (626) 

 
5. Przychody finansowe   
 

5.1 - Przychody finansowe 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 2009-06-30 

Odsetki 900  2 145  1 137  
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi 

86  - 3  

Dywidendy otrzymane 8 139  3 416  3 417  
Rozwiązanie odpisów aktualizujących aktyw 
finansowe inne niż należności z tytułu dostaw 
i usług 

270  - - 

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 9 395  5 561  4 557  

 
W I półroczu 2010 r. TUP S.A. otrzymała dywidendę od spółki zależnej TUP Property S.A. W ramach 
rozliczenia dywidendy, Spółki zawarły w dniu 24 czerwca 2010r. umowę przeniesienia na TUP S.A 
wierzytelności w wysokości 28 620 tys. zł , w zamian za zwolnienie TUP Property S.A. z wierzytelności 
pieniężnych wynikających z zawartych pomiędzy Spółkami umów pożyczek oraz należnej dywidendy 
za rok 2009. 
Przychody finansowe odsetkowe pochodzą z odsetek uzyskanych od pożyczek w wysokości 823 tys. zł 
i lokat bankowych w kwocie 77 tys. zł. 
 

6. Koszty finansowe 
 
W okresie I półrocza 2010r. i okresach poprzednich Spółka ponosiła koszty finansowe w nieznaczącej 
kwocie, dlatego odstąpiono od prezentowania noty. 
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7. Akcje i udziały 
 

7.1 - Akcje i udziały  
Siedziba 

Warto ść bez pomniejszania o odpisy  
Nazwa jednostki  30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Euroconstruction Sp. z o.o. Poznań 8 438  8 438  8 438  
X-press Couriers Sp. z o.o. (dawniej Data 
Logistics Sp. z o.o.) Warszawa 9 117  9 103  6 215  

Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. Warszawa 1 043  1 043  1 043  
Powszechna Agencja Informacyjna S.A. Warszawa 746  746  746  

Roda Sp. z o.o. 
Środa 

Wielkopolska 1 459  1 459  1 459  

Kino Centrum Fordon Sp. z o.o. Bydgoszcz 25  - 2 500  
TUP Property S.A. Poznań 31 568  31 568  25 651  
Chmielowskie Sp. z o o  Warszawa 57 110  57 110  57 110  
TG Investment Sp. z o.o. Poznań 65  65  65  
DunCon Bikes Sp. z o.o. Warszawa 257  257  258  
Polkombi S.A.  2  2  2  
Razem warto ść brutto   109 830  109 791  103 487  

 
 

7.2 - Przeszacowania 
posiadanych udziałów i 

akcji do warto ści 
godziwej 

Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009 

Nazwa jednostki 

Warto ść 
przeszacowania 

na pocz ątek 
okresu 

Zmiany 
w 

okresie  

Warto ść 
przeszacowania 

na koniec 
okresu 

Warto ść 
przeszacowania 

na pocz ątek 
okresu 

Zmiany 
w 

okresie  

Warto ść 
przeszacowania 

na koniec 
okresu 

Euroconstruction Sp. z o.o. (8 438) - (8 438) (5 938) (2 500) (8 438) 
X-Press Couriers Sp. z o.o. 
(dawniej Data Logistics Sp. 
z o.o.) 

(3 040) (14) (3 054) (2 046) (994) (3 040) 

Port Jachtowy Nieporęt Sp. 
z o.o. (1 042) - (1 042) (489) (553) (1 042) 

Powszechna Agencja 
Informacyjna S.A. (244) 1 058  814  (345) 101  (244) 

Roda Sp. z o.o. (1 459) - (1 459) (1 300) (159) (1 459) 
System SL Sp. z o.o. - - - 936  (936) - 
TUP Property S.A. 61 606  (7 390) 54 216  55 788  5 818  61 606  
Chmielowskie Sp. z o.o. 282  18 223  18 505  486  (204) 282  
TG Investments Sp. z o.o. (29) (2) (31) (16) (13) (29) 
DunCon Bikes Sp. z o.o. (257) - (257) (20) (237) (257) 
Polkombi S.A. (2) - (2) (2) - (2) 
Razem warto ść 47 377  11 875  59 252  47 054  323  47 377  
Razem warto ść bilansowa 
akcji i udziałów 169 082  157 168  

 
� Zarząd wycenia akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy, tj. zgodnie z MSR 27 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i 
inwestycje w jednostkach zależnych” oraz MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujawnienia i 
wycena”. Akcje i udziały spółek nie są notowane na aktywnych rynkach, stąd Zarząd ustala ich 
wartość godziwą za pomocą możliwych do zastosowania technik wyceny.  
W zależności od prowadzonej działalności przez poszczególne podmioty Zarząd TUP za 
oszacowanie wartości godziwej przyjmuje wartość kapitałów własnych wyznaczoną na 
podstawie poniższych metod: 
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� Metoda skorygowanych aktywów netto 

 

• Roda Sp. z o.o. 
Na dzień 31.12.2009r. wycena została dokonana przy założeniu kontynuacji działalności.  
Szczegółowe parametry wyceny były następujące: 

o przyjęto wartość bieżącą kapitałów własnych na dzień wyceny -407 tys. zł 
o korekta wyceny rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 159 tys. zł i   
o oszacowana została na podstawie wartości rynkowych poszczególnych środków 

trwałych. 
o korekta wyceny aktywów obrotowych wyniosła -37tys. zł 

Uwzględniając powyższe Zarząd wycenił Spółkę na -285 tys. zł 
Zarząd na dzień 30.06.2010r. dokonał przeglądu wyceny w oparciu o działalność Spółki i 
podtrzymał wartość wyceny sporządzoną na dzień 31.12.2009r. 
Na dzień 30.06.2010r. dokonano odpisu wartości Spółki na kwotę – 520 tys. zł.  
Kwota wynika ze straty wygenerowanej przez Spółkę w I półroczu 2010r.  
 

• Euroconstruction Sp. z o.o. 
Na dzień 31.12.2009r. wycena została dokonana przy założeniu sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych oraz sprzedaży technologii budowy domów w lekkiej konstrukcji 
stalowej.  W dniu 11 lutego 2010r. TUP S.A. i Euroconstruction Sp. z o.o. zawarły 
przedwstępną umowę przeniesienia praw do know-how budowy domów w lekkiej 
konstrukcji stalowej. Zawarcie umowy przyrzeczonej przeniesienia know –how do Spółki 
TUP ma nastąpić nie później niż 31 grudnia 2010r.  
Przy wycenie Spółki wzięto pod uwagę korektę rzeczowych aktywów trwałych (na 
podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy), aktywów obrotowych oraz wartość w/w 
technologii. 
Do wyceny przyjęto: 

o wartość kapitałów własnych na dzień wyceny -1 366 tys. zł 
o korekty wyceny rzeczowych aktywów trwałych 299 tys. zł 
o korektę aktywa odroczonego podatku dochodowego do kwoty odzyskiwalnej - 1 266 

tys. zł 
o wycenę w/w technologii na wartość 4 374 tys. zł(wartość rynkowa pomniejszona o 

odroczony podatek dochodowy), oszacowaną metodą dochodową przy 
uwzględnieniu poniższych założeń: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Po uwzględnieniu powyższych założeń Zarząd wycenił podmiot na wartość 2 040 tys. zł 
Na dzień 30.06.2010r. dokonano odpisu wartości Spółki o kwotę 165 tys. zł, która wynika ze straty 
osiągniętej w I półroczu 2010r.  
Zarząd na dzień 30.06.2010r. dokonał przeglądu wyceny w oparciu o działalność Spółki i podtrzymał 
wartość wyceny sporządzoną na dzień 31.12.2009r. 

Wycena metodą dochodową tys. zł 

1. Zdyskontowany wolny przepływ pieniężny z okresu 01.01.2010 31.12.2012 -1 666 

2. Stała stopa wzrostu FCF po okresie prognozy (q) 0,00% 

3. Wartość rezydualna 7 977 

4. Wartość dochodowa technologii bez dyskonta braku płynności 6 310 

5. Dyskonto braku płynności  (-15%) 947 

6. Wartość dochodowa technologii 5 364 
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� Metoda dochodowa poprzez dyskontowanie prognozowanych przepływów pieniężnych 

 

• Chmielowskie Sp. z o.o. 
Głównym aktywem spółki jest nieruchomość o powierzchni 119,24 ha pod Siewierzem, na 
której realizowany jest projekt budowy ekologicznego miasta. W związku z tym, że od 
2008 roku prowadzone jest dostosowanie nieruchomości celem dokonania jej sprzedaży 
w dającej się przewidzieć przyszłości, nieruchomość prezentowana jest w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej w pozycji „zapasy”.  
W dniu 24 czerwca 2010r. Rada Miasta Siewierz uchwaliła Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla 70 ha ze 119,24 ha jakie posiada Spółka. 
Teren ten obejmuje zasięgiem I etap planowanej inwestycji. Uchwalenie MPZP jest 
podstawą do dokonania wyceny części posiadanej nieruchomości i wykazania zwiększenia 
wartości Spółki. Uchwała o MPZP została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 149 w dniu 10 sierpnia 2010r. i zacznie obowiązywać 30 dni od 
daty publikacji. 
I faza inwestycji obejmuje przygotowanie nieruchomości o powierzchni 54 ha pod 
inwestycję budowlaną. Inwestycja ta polega na budowie domów jedno i wielo-rodzinnych 
na działkach w liczbie 608 działek obejmujących 1 328 jednostek mieszkalnych na obszarze 
34 ha. 
Dochody wynikają z różnicy kosztów poniesionych na infrastrukturę a sprzedażą działek, 
których wartość stanowi 20% przychodów ze sprzedaży gotowego budynku 
posadowionego na każdej działce. 
Koszt obsługi pozyskanego finansowania zewnętrznego przyjęto na poziomie 10%. 
Poza przepływami dotyczącymi inwestycji oszacowano partycypację w kosztach innych 
uczestników inwestycji w wysokości 17 mln zł, którymi są Gmina Siewierz oraz dostawca 
energii elektrycznej i gazu.  
Stopę dyskonta na poziomie 12,47% oszacowana została w oparciu o: 
- stopę wolną od ryzyka ma poziomie: 5,25% 
- premii za ryzyko systematyczne: 2,22% 
- premii za ryzyko specyficzne: 5% 
W ocenie Zarządu przyjęte założenia są wysoce prawdopodobne do realizacji. 

 

  
SUMA tys. zł 

lata, dane w tys. zł 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Przychody 211 519 - 48 190 48 668 36 882 32 412 30 121 5 219 5 376 4 651 

Koszty -139 765 -15 953 -39 732 -35 421 -25 562 -14 546 -6 219 -860 -832 -640 

Przepływy pieniężne 71 754 -15 953 8 459 13 247 11 320 17 866 23 902 4 359 4 544 4 011 

Współczynnik 
dyskontujący 

  88,92% 79,04% 70,28% 62,50% 55,57% 49,40% 43,92% 39,06% 34,73% 

NPV 35 703 -14 186 6 686 9 310 7 075 9 928 11 807 1 915 1 775 1 393 

Koszt ziemi -17 464 
         

Zysk 18 239 
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•   Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. 
Na dzień 31.12.2009r. wycena została dokonana przy założeniu kontynuacji działalności. 
Szczegółowe założenia przyjęte przy sporządzeniu wyceny zaprezentowano w tabeli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     * dla kolejnych lat przyjęto stopę dyskonta 20,81% 

 
Spółka prowadzi działalność sezonową, ze wzmożoną aktywnością w okresie letnim. Spółka osiągnęła 
w I półroczu zysk z działalności w wysokości 20 tys. zł, dlatego wartość Spółki w wycenie TUP S.A. na 
dzień 30.06.2010r. pozostała bez zmian. 
 

•   X-press Couriers Sp. z o.o. (dawniej Data Logistics Sp. z o.o.) 
Wycena została dokonana przy uwzględnieniu poniższych założeń: 

o połączenia spółek Data Logistics (spółka przejmująca) z X-press Couriers 
(spółka przejmowana) 

o uruchomienia dwóch nowych punktów działalności 
o poniesienia nakładów na środki trwałe w wysokości 489 tys. zł 
o uwzględniając prognozę przychodów i kosztów operacyjnych na podstawie 

wartości  biorąc pod uwagę rozwój Spółki 
o przyjmując, że nakłady na odtworzenie środków trwałych po okresie 

szczegółowej prognozy są na poziomie amortyzacji 
o przyjmując, że stopa podatku dochodowego wyniesie 19% 

 
Wycena Spółki X-press Couriers 

  2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 
Wartość 

rezydualna 

FCFF 40 -1 399  24 782  1 299 1 755 13 592 

D/E 1,00 0,19 1,00 1,00 3,33 0,52 0,52 

Beta 1,56 0,99 1,56 1,56 3,18 1,22 1,22 

Koszt kapitału 
własnego 

17,8% 13,7% 17,8% 17,8% 29,8% 15,3% 15,3% 

Koszt kapitału obcego 15,1% 15,1% 4,9% 5,6% 5,8% 6,2% 6,2% 

WACC 16,45% 13,89% 11,35% 11,71% 11,35% 12,21% 12,2% 

Długość okresu 0,16 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

Współczynnik 
dyskontujący 

0,98 0,86 0,77 0,69 0,62 0,55 0,55 

PV(FCFF) 39 -1 198  18  538  803 967 7 490 

Suma PV(FCFF) 8 657 

Wycena kapitału 
własnego 8 657 

 

 Wartości w tys. zł 2010 2011 2012 2013 2014 

Przychody 1 986 2 046 2 107 2 170  2 235  

Koszty -1 826  -1 897 -1 934  -1 978 -2 015 

Zysk netto 160 149 173 192  220  

EBIDTA 327 337 347 357  368 

Stopa dyskonta 18,31% 18,31% 18,31% 20,81% 20,81%* 

Zdysk.przepływy (DCF) 166  201  176  142 94  

NPV (obl. metodą FCFF):              1 335         
        

Korekta o zadłużenie                -  1 951         
        

Wartość dla TUP S.A.         - 616         
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Udział TUP S.A. w kapitale zakładowym w X-press Couriers Sp. z o.o. (dawniej Data Logistics Sp. z o.o.) 
po połączeniu i dokupieniu udziałów wynosi 72,07% a wartość udziałów 6 063 tys. zł 
Zarząd TUP S.A. nie dokonał aktualizacji wyceny na dzień 30.06.2010r.  
Zarząd TUP S.A. podtrzymuje aktualność wyceny sporządzonej na dzień 31.12.2009r.  
Z założeń przyjętych do wyceny Spółka zrealizowała połączenie X-Press Couriers z Data Logistics i  
uruchomiła dwa punkty obsługi klienta. Nie udało się zrealizować prognozowanych przychodów a 
strata wyniosła ok. 50% prognozowanej straty netto na 2010 r. Celem zwiększenia przychodów i 
realizacji prognoz Spółka poszukuje partnerów biznesowych i prowadzi negocjacje aby konsolidować 
lokalne firmy kurierskie na terenie Krakowa i Warszawy. 
Zarząd Spółki X-Press Couriers uważa, że firma posiada możliwości i potencjał do realizacji założonych 
planów na lata 2010-2013. 
 

• Powszechna Agencja Informacyjna S.A. (PAGI S.A.) 
Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z UoR, na podstawie którego sporządzono 
wycenę. 
W I półroczu 2010r. Zarząd PAGI S.A. zlecił sporządzenie wyceny Spółki niezależnemu 
zewnętrznemu doradcy na potrzeby planowanej emisji i sprzedaży akcji oraz debiutu na 
rynku NewConnect. 
Wyceny dokonano przy zastosowaniu dwóch metod: mnożnikowej i porównań rynkowych. 
Do wyceny Spółki w księgach TUP S.A. zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny przyjęto najniższą 
wartość jaką określono w wycenie, tj. przyjęto wartość powstałą z wyceny metodą 
mnożnikową P/E w wysokości 6 532 tys. zł 
Na podstawie przyjętej wartości wyceny, wartość Spółki PAGI S.A. w księgach rachunkowych 
TUP S.A. wynosi 1 561 256,51 zł (wartość tą otrzymano z mnożenia wartości Spółki PAGI S.A. z 
wyceny metodą mnożnikową i udziału który TUP S.A. posiada w Spółce PAGI S.A., tj. 23,9%). 

 
� Wycena do wartości kapitałów netto 

 

• TG Investments Sp. z o.o. 

• Duncon Bikes Sp. z o.o. 

• TUP Property S.A. 
Zarząd TUP S.A. dokonuje wyceny Spółki wg wartości aktywów netto, ponieważ Spółka 
wycenia swoją wartość aktywów netto wg wartości godziwej posiadanego portfela 
nieruchomości. 
Wycenę nieruchomości zaprezentowano w punkcie 7 „nieruchomości inwestycyjne” w 
notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej TUP S.A. 
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8. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych do wartości godziwych 
 

8.1 Wynik ze zbycia i przeszacowania 
aktywów finansowych do warto ści 

godziwych 

Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Wynik na zbyciu instrumentów -  -  -  

Wynik z przeszacowania instrumentów 11 875  323  (2 607) 

Chmielowskie Sp. z o.o. 18 223  (204) - 
X-Press Couriers Sp z o.o. (dawniej Data 
Logistics Sp. z o.o.) 

(14) (994) (76) 

DunCon Sp.z o.o. - (237) (237) 

System SL Sp. z o.o. - (936) 1 123  

TUP Property S.A. (7 390) 5 818  (655) 

Euroconstruction Sp. z o.o. - (2 500) (2 500) 

TG Investments Sp. z o.o. (2) (13) - 

Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. - (553) (146) 

Roda Sp.zo.o. - (159) (159) 

Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A. 1 058  101  43  

RAZEM WYNIK 11 875  323  (2 607) 

 
Zmniejszenie wartości TUP Property S.A. wynika głównie z wypłaty dywidendy Spółce TUP S.A. 

 
9. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 
 

9.1 - Pozostałe 
długoterminowe 

aktywa finansowe 
Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009 Okres porównywany 30.06.2009 

Specyfikacja Wartość Odpisy 
aktualiz.  

Wartość 
bilansowa Wartość Odpisy 

aktualiz.  
Wartość 

bilansowa Wartość Odpisy 
aktualiz.  

Wartość 
bilansowa 

Pożyczki udzielone 5 962  (61) 5 901  25 145  - 25 145  28 715  (2 362) 26 353  
Aktywa utrzymywane 
do terminu 
wymagalności 

- - - 4 416  - 4 416  4 344  - 4 344  

POZOSTAŁE 
DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA 
FINANSOWE 
RAZEM: 

5 962 -61 5 901 29 561  - 29 561  33 059  (2 362) 30 697  

 
10. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

10.1 - Pozostałe 
krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009 Okres porównywany 30.06.2009 

Specyfikacja Wartość Odpisy 
aktualiz. 

Wartość 
bilansowa Wartość Odpisy 

aktualiz. 
Wartość 

bilansowa Wartość Odpisy 
aktualiz.  

Warto ść 
bilansowa 

Pożyczki udzielone 8 335  2 906  5 429 6 830  2 179  4 651  5 026  183  4 843  
Aktywa utrzymywane 
do terminu 
wymagalności 

49  - 49 - - - - - - 

RAZEM POZOSTAŁE 
KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA 
FINANSOWE: 

8 384  2 906  5 478  6 830  2 179  4 651  5 026  183  4 843  
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10.2 - Pożyczki udzielone na koniec 

okresu sprawozdawczego Warto ść pożyczki waluta 
tys. 

Saldo na dzie ń 
30.06.2010 

waluta 
tys. 

Euroconstruction Sp. z o.o. 4 534 zł 4 938 zł 
TUP Property S.A. 94 zł 96 zł 
Chmielowskie Sp. z o.o. 3 000 zł 3 260 zł 
Roda Sp. z o.o. 660 zł 708 zł 
Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. 1 868 zł 2 005 zł 
X-press Couriers(dawniej Data 
Logistics) Sp. z o.o. 400 zł 411 zł 

Duncon Bikes Sp. z o.o. 2 033 zł 2 165 zł 
Duncon Bikes Sp. z o.o. 162 usd 165 usd 
Pan Piotr Dunin 89 zł 104 zł 
Pan Kamil Klinowski 42 zł 49 zł 

 

11. Pożyczki zaciągnięte 
 

11.1 - Kredyty i po życzki zaci ągniete 
na koniec okresu sprawozdawczego Warto ść kredytu Saldo Waluta Stopa 

procentowa  
Data 

spłaty 

Długoterminowe           

TUP Property S.A. 1 033  1 033  zł WIBOR 1M 31.12.2012 

Razem kredyty i po życzki 
długoterminowe 1 033  1 033  zł - - 

Krótkoterminowe           

Razem kredyty i po życzki 
krótkoterminowe - - - - - 

 
12. Należności 
 

12.1 - 
Należności Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009  Okres porównywany 30.06.2009 

  Warto ść Odpisy 
aktualiz.  

Warto ść 
bilansowa  Warto ść Odpisy 

aktualiz.  
Warto ść 

bilansowa Warto ść Odpisy 
aktualiz. 

Warto ść 
bilansowa 

Należności z 
tytułu dostaw i 
usług 

570  - 570  439  - 439  1 365  - 1 365  

Pozostałe 
należności 27 523  - 27 523  43  - 43  3 417  - 3 417  

RAZEM 
NALEŻNOŚCI: 28 093 - 28 093 482  - 482  4 782  - 4 782  

 
 Kwota pozostałych należności dotyczy przede wszystkim wierzytelności pieniężnej stanowiącej drugą 
część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park. Kwota wierzytelności na dzień  
24 czerwca 2010r. wynosiła 28 620 tys. zł. W dniu 24 czerwca 2010r. Modena Park Sp. z o.o.  
(dłużniczka, podmiot zależny od Opal Property Development S.A.) zawarła porozumienie z  
TUP Property S.A. oraz TUP S.A. Porozumienie dotyczyło terminów płatności wierzytelności, na 
podstawie którego Dłużniczka zapłaciła w dniu 14 lipca 2010r. kwotę 1 000 tys. zł. Pozostała część 
wierzytelności w kwocie 27 620 tys. zł powiększona o odsetki ma zostać zapłacona do dnia  
11 czerwca 2011r.  
 
TUP S.A. nabyła w/w wierzytelność od TUP Property S.A. na mocy zawartej w dniu 24 czerwca 2010r. 
umowy przeniesienia wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na rzecz Spółki TUP. 
Przeniesienie wierzytelności nastąpiło w zamian za zwolnienie TUP Property S.A. z należności 
wynikających z zawartych pomiędzy Spółkami umów pożyczek oraz dywidendy za rok 2009. TUP S.A. 
wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Sprzedającej wynikające z Porozumienia. Porozumienie 
zostało zawarte na warunkach rynkowych. 



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe TUP S.A. i Grupy Kapitałowej TUP za I półrocze 2010r. 

 

str. 23 

 

TUP S.A. na w/w transakcji osiągnęła zysk w wysokości 1 338 tys. zł.  Zysk ten nie został zaliczony do 
wyniku osiągniętego w I półroczu 2010r. Zgodnie z MRS 39 w bilansie, należność ta została wyceniona 
wg wartości godziwej (cenie nabycia: 27 231 tys. zł). Różnica/zysk jest amortyzowana do końca 
terminu zapadalności należności. 
 
Przeprowadzona przez Zarząd analiza sytuacji finansowej dłużniczki wskazuje, że na dzień 
przeprowadzenia analizy nie dysponuje ona płynnością, która pozwoli jej terminowo uregulować 
zobowiązanie. Zarząd zwraca uwagę, że terminowe uregulowanie wskazanej wyżej wierzytelności 
obarczone jest niepewnością dotyczącą możliwości pozyskania przez dłużniczkę dodatkowego 
finansowania, w tym od innych podmiotów z grupy kapitałowej, w której skład wchodzi dłużniczka.  
W ocenie Zarządu nie wystąpiła zmiana okoliczności rynkowych bądź stanu nieruchomości, która 
wpływałby na zmianę jej wartości na dzień sprzedaży.  
W przypadku, gdyby dłużniczka nie pozyskała dodatkowego finansowania a nieruchomość zostałaby 
zbyta za cenę odpowiadającej bieżącej wartości rynkowej, strata Grupy Kapitałowej TUP wyniesie 
około 10 000 tys. zł (przy założeniu, że z nieruchomości w pierwszej kolejności zaspokoi się bank-
kredytodawca dłużniczki). W ocenie Zarządu taki niekorzystny wariant rozwoju zdarzeń jest mało 
prawdopodobny, dlatego nie utworzono odpisów aktualizujących wartość wierzytelności, tym 
niemniej związaną z tą wierzytelnością niepewność należy brać pod uwagę. 
 

13. Środki pieniężne 
 

 13.1 - Środki pieni ężne 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 
Środki pieniężne w kasie - - - 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 4 207  529  2 334  
Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - - 
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: 4 207  529  2 334  
- w tym środki pieniężne o ograniczonej 
możliwości dysponowania - - - 

 
Środki pieniężne zdeponowane w bankach na krótkoterminowych lokatach. 
 

14. Kapitał własny 
 

14.1 - Kapitał własny 

Ilość wyemitowanych akcji 
na dzień 

2010-06-30 31.12.2009 

Seria A- uprzywilejowane 1 607 567 1 607 567 

Seria A - zwykłe 1 922 233 1 922 233 

Seria B 2 000 000 2 000 000 

Seria C 2 805 425 2 805 425 

Seria D 1 377 120 1 377 120 

Seria F 5 500 000 5 500 000 

Razem: 15 212 345  15 212 345  

 

14.2 - Warto ść ksi ęgowa na akcj ę i 
rozwodniona warto ść ksi ęgowa na akcj ę 

Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 

Wartość księgowa (w złotych) 209 751 501  192 616 086  

Liczba akcji zwykłych 15 212 345  15 212 345  
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w 
złotych) 13,79 12,66 
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15. Transakcje i salda z podmiotami powiązanymi 
 

 15.1 - 
Transakcje i 

salda z 
podmiotami 

powi ązanymi 
nie obj ętymi 
konsolidacj ą 

za rok 
obrotowy 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 
Objęte konsolidacj ą Objęte konsolidacj ą Objęte konsolidacj ą 

Dominuj ą 
ca Zależne Inne 

powi ązane 
Dominuj ą 

ca Zależne Inne 
powi ązane 

Dominuj ą 
ca Zależne Inne 

powi ązane 

Sprzedaż 
netto (bez 
PTiU) 

- 191  - - 487  - - 198  - 

Zakupy netto 
(bez PTiU) 

- (13) - - (98) - - (20) - 

Przychody z 
tytułu odsetek - 752  - - 1 907  - - 994  - 

Koszty z 
tytułu odsetek 

- - - - - - - - - 

Pożyczki 
udzielone - 11 419  2 724  - 30 164  - - 32 560  - 

Pożyczki 
otrzymane 

- (1 033) - - - - - - - 

Należności 
krótkotermin. - 381  50  - 349  - - 1 148  - 

Należności 
długotermin. 

- - - - - - - - - 

Zobowiązania 
krótkotermin. - (3) - - (152) - - (5) - 

Zobowiązania 
długotermin. 

- - - - - - - - - 

 

16. Gwarancje i poręczenia udzielone   
 

16.1 - Gwarancje i por ęczenia udzielone 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Dla jednostek powi ązanych 238 519  173 290  181 554  

gwarancje i poręczenia spłat kredytów i 
pożyczek 238 519  173 290  181 554  

gwarancje należytego wykonania umów - - - 

Dla pozostałych jednostek - 2 000  3 269  

gwarancje i poręczenia spłat kredytów i 
pożyczek 

- 2 000  3 269  

gwarancje należytego wykonania umów - - - 

pozostałe gwarancje i poręczenia - - - 
RAZEM GWARANCJE I POR ĘCZENIA 
UDZIELONE 238 519  175 290  184 823  

 

Na dzień bilansowy obowiązują poniższe poręczenia kredytów udzielonych spółkom zależnym i 
stowarzyszonym:  

• TUP Property S.A. – poręczenie kredytów udzielonych przez BZ WBK S.A. i DZ Bank Polska S.A. 
na cele inwestycyjne 

• Roda Sp. z o.o. – poręczenie kredytu obrotowego udzielonego przez BZ WBK S.A. 
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17. Instrumenty finansowe według kategorii   
 

17.1 -Instrumenty finansowe według 
kategorii 

Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Aktywa finansowe 212 760  192 390  190 589  

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 169 082  157 168  147 933  

Pożyczki i należności własne wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie 38 832  29 795  31 196  

Należności własne wyceniane w nominale 590  482  4 782  

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności 49  4 416  4 344  

Środki pieniężne 4 207  529  2 334  

Zobowi ązania finansowe 3 401  477  1 036  

Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym 
koszcie 1 033  3  10  

Zobowiązania handlowe i inne wyceniane w 
nominale 2 368  474  1 026  

   
Ujawnienia dotyczące wartości godziwej: 
Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie – aktywa te nie są wyceniane na 
aktywnym rynku. Oprocentowane są zmienną stopą procentową i nie są narażone na ryzyko 
walutowe, stąd też odchylenie wartości godziwej od zamortyzowanego kosztu może wynikać jedynie 
z ryzyka kredytowego, którym są one obciążone. W przypadku znaczącego wzrostu ryzyka 
kredytowego Zarząd TUP tworzy odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek. 
Należności własne wyceniane w nominale – ze względu na ich szybką rotację oraz dokonywane 
niezwłocznie odpisy aktualizujące w przypadku stwierdzenia nadmiernego ryzyka kredytowego, ich 
wycena w wartości godziwej nie różni się, wg szacunków Zarządu, od ich wartości nominalnej. 
 
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności – obejmują głównie kaucje bankowe, które są 
oprocentowane zmienną stopą, są wyrażone w walucie polskiej, dlatego ich wartość godziwa 
(uwzględniając wysoką jakość kredytową) nie różni się, wg oceny Zarządu, istotnie od wartości 
wykazanej w zamortyzowanym koszcie. 
Zobowiązania wycenione w nominale – ze względu na ich krótkie terminy wymagalności oraz wysoką 
wiarygodność TUP S.A. jako dłużnika, ich wartość godziwa w ocenie Zarządu nie odbiega istotnie od 
wartości wykazanych w nominale. 
Na ryzyko kredytowe i stopy procentowej narażone są instrumenty finansowe wykazane w tabeli 
dotyczą głównie pożyczek udzielonych spółkom zależnym i stowarzyszonym. 
Spółka kontroluje ryzyko poprzez bieżący nadzór nad działalnością tych podmiotów zależnych  
W spółce nie występują instrumenty objęte ryzykiem kredytowym istotnie przeterminowane. 
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V ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA I PÓŁROCZE 2010R. 
 

1. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) nara staj ąco 

Wyszczególnienie   

RZiS za 
okres: 

RZiS za 
okres: 

Przekształcony 
RZiS za okres:  

2010-01-01 2009-01-01 2009-01-01 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 1 12 715  27 234  14 106  

Koszt sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 2 (6 899) (14 958) (7 058) 

ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDA ŻY   5 816  12 276  7 048  
Koszty sprzedaży 2 (872) (1 311) (632) 
Koszty ogólnego zarządu 2 (4 270) (11 017) (5 455) 
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY   674  (52) 961  
Wynik na sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach 
powiązanych   - - - 

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

  - - - 

Wynik ze zbycia i przeszacowania nieruchomości 
inwestycyjnych do wartości godziwych   1 897  2 756  4 217  

Odpis ujemnej / (dodatniej) wartości firmy   - (366) - 
Pozostałe przychody operacyjne 3 239  2 405  1 993  
Pozostałe koszty operacyjne 4 (608) (1 133) (437) 
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNO ŚCI 
OPERACYJNEJ   2 202  3 610  6 734  

Przychody finansowe 5 1 307  3 556  1 747  
Koszty finansowe 6 (3 173) (3 368) (5 238) 
Udział w zyskach i stratach jednostek rozliczanych 
metodą praw własności   20  102  43  

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM   356  3 900  3 286  
Podatek dochodowy bieżący   - (21) (311) 
Podatek dochodowy odroczony   350  (447) 288  
ZYSK (STRATA) NETTO Z  DZIAŁALNO ŚCI 
KONTYNUOWANEJ   706  3 432  3 263  

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   (19) (2 904) (1 820) 
Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej   - - - 
ZYSK (STRATA) NETTO   687  528  1 443  
Zysk (strata) netto okresu przypadające 
udziałowcom niekontrolującym   (169) (565) (188) 

Zysk (strata) netto okresu przypadające 
akcjonariuszom jednostki dominującej   856  1 093  1 631  

 

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  
 

Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów 

Wyszczególnienie   

SCD za 
okres: 

SCD za 
okres: 

SCD za 
okres: 

2010-01-01 2009-01-01 2009-01-01 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

ZYSK (STRATA) NETTO    687  528  1 443  
POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM    - - - 
POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM PO 
OPODATKOWANIU   - - - 

DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM    687  528  1 443  
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej   856  1 093  1 631  

w tym przypadające udziałowcom niekontrolującym   (169) (565) (188) 
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3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa 

Wyszczególnienie   
Bilans Bilans Bilans 

 na dzień  na dzień  na dzień 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

AKTYWA TRWAŁE   187 660  189 429  192 439  
Rzeczowe aktywa trwałe   5 234  5 259  6 345  
Nieruchomości inwestycyjne   164 450  162 554  164 426  
Wartości niematerialne i prawne   456  476  484  
Wartość firmy 8 4 337  4 337  4 703  
Akcje i udziały    523  503  444  
   - w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności   523  503  444  
Należności długoterminowe   199  214  106  
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9 2 717  6 794  6 536  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   9 172  8 719  8 820  
Pozostałe aktywa trwałe   572  573  575  
AKTYWA OBROTOWE   103 434  99 414  102 831  
Zapasy 10 64 196  63 635  63 408  
Należności z tytułu dostaw i usług 11 2 573  3 117  3 599  
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 94  361  71  
Pozostałe należności 11 29 272  28 890  28 660  
Pozostałe aktywa finansowe 12 1 457  1 956  1 124  
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   5 344  1 076  5 439  
Rozliczenia międzyokresowe   498  379  530  
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE 
DO SPRZEDAŻY   10  10  - 

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży   - - - 
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży   10  10  - 

Aktywa razem   :    291 104  288 853  295 270  
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4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa 

Wyszczególnienie   
Bilans  Bilans Bilans  

 na dzień  na dzień  na dzień 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   188 619  190 111  190 900  

KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY 
AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJ ĄCEJ   188 513  190 650  191 072  

Kapitał podstawowy   15 212  15 212  15 212  
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne   - - - 
Kapitał zapasowy z emisji akcji   117 523  117 523  117 523  
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego   121 959  120 526  120 527  
Kapitał zapasowy z dopłat wspólników   - - - 
Kapitał zapasowy z wyceny programu motywacyjnego   1 058  2 366  1 743  
Kapitał z aktualizacji wyceny   - - - 
Kapitał rezerwowy   307  307  307  
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń   - - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych   - - - 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych   (68 402) (66 377) (65 871) 

Zysk (strata) netto roku obrotowego przypadające 
akcjonariuszom jednostki dominującej   856  1 093  1 631  

KAPITAŁ PRZYPISANY UDZIAŁOWCOM 
NIEKONTROLUJĄCYM   106  (539) (172) 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   91 780  88 541  94 800  
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   10 677  10 574  10 059  
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   51  55  36  
   - w tym: długoterminowe   51  55  36  
Pozostałe rezerwy   61  48  421  
   - w tym: długoterminowe   - - 102  
Oprocentowane kredyty i pożyczki 13 79 256  76 072  82 491  
Inne zobowiązania finansowe   428  505  503  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe   1 307  1 287  1 290  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   10 705  10 201  9 570  
Kredyty i pożyczki 13 3 712  3 696  4 024  
Inne zobowiązania finansowe   182  212  107  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   2 369  2 665  1 556  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego   - - 8  

Pozostałe zobowiązania   4 088  3 271  3 293  
Przychody przyszłych okresów   354  357  582  

Pasywa razem   :    291 104  288 853  295 270  
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5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

Sprawozdanie z przepływów pieni ężnych (metoda po średnia) 

Wyszczególnienie 

  RPP  
za okres:  

2010-01-01 
2010-06-30 

RPP  
za okres:  

2009-01-01 
2009-12-31 

RPP  
za okres:  

2009-01-01 
2010-06-30 

  
  

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ  
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   356  3 900  3 286  
Korekty razem   (141) (2 540) (4 119) 
Udział w wyn. finans. jednostek wycenianych metodą 
praw własności   (20) (102) (43) 

Amortyzacja   574  1 794  553  
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   1 465  (567) 3 301  
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   (6 702) (4 697) (9 363) 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   5 871  8 016  6 369  
Zmiana stanu rezerw   742  2 968  1 944  
Zmiana stanu zapasów   (656) (1 207) (898) 
Zmiana stanu należności   (348) (7 397) (182) 
Zmiana stanu zob.krótkoterm., z wyjątkiem zobowiązań 
finansowych   854  3 525  (2 061) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   (882) (3 222) (2 172) 
Podatek dochodowy do zwrotu (zapłaty)   126  746  300  
Zapłacony podatek dochodowy   267  (382) (373) 
Inne korekty, w tym działalność zaniechana   (1 432) (2 015) (1 494) 
Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej   215  1 360  (833) 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ 
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych   (57) (56) (174) 
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   - - - 
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych   (445) (618) (358) 
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   88  109  3  
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych   (62) (641) (489) 
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   - 595  - 
Wydatki na nabycie akt.finans. utrzymywanych do terminu 
wymagalności 

  - (1 067) - 

Wpływy z wykupu akt.finans. utrzymywanych do terminu 
wymagalności   5 555  - - 

Wydatki na nabycie instr.kapitał.w jedn.zależnych i 
stowarzyszonych 

  (74) - - 

Pożyczki udzielone   (1 004) (798) (200) 
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   53  108  8  
Otrzymane odsetki   6  7  - 
Inne wpływy / (wydatki)  inwestycyjne   - (200) (5) 
Przepływy pieni ężne netto z działaln. inwestycyjnej   4 060  (2 561) (1 215) 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ 
Wpływy netto z tytułu emisji akcji, wydania udziałów i 
dopłat wspólników   25  771  750  

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   53 060  - 25  
Spłaty kredytów i pożyczek   (51 397) (3 168) (274) 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   (102) (362) (193) 
Dywidendy wypłacone   - (761) - 
Odsetki zapłacone   (1 593) (3 255) (1 873) 
Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej   (7) (6 775) (1 565) 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   4 268  (7 976) (3 613) 
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, W TYM   4 268  (7 976) (3 613) 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych   - (1) 1  

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   1 076  9 052  9 052  
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W 
TYM   5 344  1 076  5 439  

- o ograniczonej możliwości dysponowania   - 1    
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6. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Wyszczególnienie 
  ZZwKW  

za okres: 
ZZwW  

za okres: 
ZZwW  

za okres: 
  2010-01-01 2009-01-01 2009-01-01 
  2010-06-30 2009-12-31 2010-06-30 

Kapitał podstawowy na pocz ątek okresu   15 212  15 212  15 212  
Kapitał podstawowy na koniec okresu   15 212  15 212  15 212  
Należne wpłaty na kapitał podstawowy, akcje własne 
na pocz ątek okresu   - - - 

Zwiększenie należnych wpłat na poczet kapitału podst.   - 21  - 
Dokonane wpłaty na poczet kapitału podstawowego   - (21) - 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy, akcje własne 
na koniec okresu   - - - 

Kapitał zapasowy z emisji akcji na pocz ątek okresu   117 523  117 523  117 523  
Kapitał zapasowy z emisji akcji na koniec okresu   117 523  117 523  117 523  
Kapitał zapasowy z zysku zatrzyman. na pocz. okresu    120 526  112 649  112 649  
Podział wyniku finansowego   1 433  7 877  7 878  
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego na koniec 
okresu   121 959  120 526  120 527  

Kapitał zapasowy z dopłat wspólników na pocz ątek 
okresu   - - - 

Kapitał zapasowy z dopłat wspólników na koniec 
okresu   - - - 

Kapitał zapasowy z wyceny programu motywacyjnego 
na pocz ątek okresu   2 366  1 435  1 435  

Zwiększenia w okresie   403  931  308  
Zmniejszenia w okresie   (1 712) - - 
Kapitał zapasowy z wyceny programu motywacyjnego 
na koniec okresu   1 057  2 366  1 743  

Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu   - - - 
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   - -   
Kapitał rezerwowy na pocz ątek okresu   307  307  307  
Kapitał rezerwowy na koniec okresu   307  307  307  
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowo ści 
zabezpiecze ń na pocz ątek okresu   - - - 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowo ści 
zabezpiecze ń na koniec okresu   - - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
powi ązanych na pocz ątek okresu   - - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
powi ązanych na koniec okresu   - - - 

Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na 
pocz ątek okresu   (65 285) (57 224) (57 223) 

Skutki korekt wyniku lat ub. bez korygowania danych por.   - (9) - 
Skutki ujętych błędów z korektą danych porównywalnych   - (506) (10) 
Wypłacone dywidendy   (761) (761) (761) 
Przeniesienia na inne pozycje kapitałów własnych   (1 433) (7 877) (7 877) 
Zmiany kapitału przypadające udziałowcom 
niekontrolującym   (923) - - 

Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na 
koniec okresu   (68 402) (66 377) (65 871) 

Wynik netto roku obrotowego przypadaj ący 
akcjonariuszom jednostki dominuj ącej   856  1 093  1 631  

Kapitał udziałowców nie posiadaj ących kontroli na 
pocz ątek roku obrotowego   (539) (262) (262) 

Zysk (strata) netto okresu przypadające udziałowcom 
niekontrolującym   (169) (565) (188) 

Zmiana wynikająca z objęcia dodatkowych udziałów   25  771  750  
Pozostałe zmiany kapitału przypadające udziałowcom 
niekontrolującym   790  (483) (472) 

Kapitał udziałowców nie posiadaj ących kontroli na 
koniec roku obrotowego   107  (539) (172) 

Kapitał własny na koniec okresu   188 619  190 111  190 900  
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VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO ŚRÓDROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1. Przychody ze sprzedaży 
 

1.1 - Przychody ze sprzeda ży 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Przychody ze sprzedaży produktów 44  88  26  

Przychody ze sprzedaży usług 12 669  27 141  14 077  

Przychody ze sprzedaży towarów 1  4  - 

Przychody ze sprzedaży materiałów 1  1  3  

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 715  27 234  14 106  

 

2. Koszty w układzie rodzajowym 
 

 2.1 - Koszty według rodzaju 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Amortyzacja (571) (1 507) (471) 

Zużycie materiałów i energii (1 638) (3 106) (1 693) 

Usługi obce (5 380) (9 747) (4 794) 

Podatki i opłaty (801) (1 469) (722) 

Wynagrodzenia (3 233) (9 705) (4 733) 

Świadczenia na rzecz pracowników (660) (1 190) (646) 

Pozostałe koszty rodzajowe (308) (707) (302) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (45) (188) (129) 

RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (12 636) (27 619) (13 490) 

Korekty: - - - 

Zmiana stanu produktów 595  333  345  
Koszt wytworzenia świadczeń na własne 
potrzeby - - - 

RAZEM KOSZTY OPERACYJNE (12 041) (27 286) (13 145) 

 

Zgodnie z MSR 1 Grupa Kapitałowa, która prezentuje swój rachunek wyników w układzie 
funkcjonalnym (kalkulacyjnym), ujawnia dodatkowe informacje na temat kosztów w układzie 
rodzajowym. Największe pozycje kosztowe to wynagrodzenia oraz usługi obce. 
 

Nota nie uwzględnia amortyzacji wykazanej w wyniku z działalności zaniechanej w kwotach 
odpowiednio: 
30.06.2010r. :       3 tys. zł 
31.12 2009r.:  278 tys. zł 
30.06.2009r.:    82 tys. zł
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3. Pozostałe przychody operacyjne 
 

3.1 - Pozostałe przychody operacyjne 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 13  51  18  

Rozwiązanie rezerw -  27  81  

Odwrócenie odpisów aktualizujących, w tym: 128  442  76  

   - należności z tytułu dostaw i usług 114  440  75  

   - zapasów 14  2  1  

Uzyskane odszkodowania -  1 426  1 408  

Odpisanie zobowiązań przedawnionych 2  360  299  

Zwrot VAT z zagranicy  -  - 1  

Wzrost wartości nieruchomości -  - 8  

Inne 96  99  102  
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY 
OPERACYJNE 239  2 405  1 993  

  
4. Pozostałe koszty operacyjne 
 

 4.1 - Pozostałe koszty operacyjne 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Zawiązanie rezerw (32) - - 

Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: (474) (885) (120) 

   - rzeczowych aktywów trwałych -  (35) (30) 

   - należności z tytułu dostaw i usług (225) (199) (90) 

   - zapasów -  (66) - 

   - innych aktywów (249) (585) - 

Odpisane należności nieściągalne (56) (51) (219) 

Darowizny -  (6) (6) 

Zaniechane inwestycje -  - (8) 

Inne (46) (191) (84) 

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY 
OPERACYJNE (608) (1 133) (437) 

 
5. Przychody finansowe 
 

 5.1 - Przychody finansowe 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Odsetki zarachowane 1 307  2 470  1 276  
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi -  603  - 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa 
finansowe inne niż należności z tytułu dostaw i 
usług 

-  - - 

Wzrost udziału w kapitale własnym jednostek 
zależnych -  483  - 

Pozostałe -  - 471  

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 1 307  3 556  1 747  

 

Przychody finansowe składają się z odsetek uzyskanych z lokat bankowych, odsetek od wierzytelności 
od Spółki Modena Park oraz przychodów wynikających z różnic kursowych.  
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6. Koszty finansowe 
 

6.1 - Koszty finansowe 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Odsetki naliczone (1 615) (3 279) (1 837) 
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad 
dodatnimi 

(1 508) - (3 383) 

Pozostałe (50) (62) (1) 

Prowizje od kredytów -  (27) (17) 

RAZEM KOSZTY FINANSOWE (3 173) (3 368) (5 238) 

 

Na koszty finansowe składają się przede wszystkim odsetki zapłacone od udzielonych kredytów 
bankowych oraz ujemne różnice kursowe z wyceny tych kredytów. 

 
7. Nieruchomości inwestycyjne   
 

Wycena nieruchomości będących w posiadaniu TUP Property S.A. oparta została o wiele zmiennych i 
niezależnych od Spółki czynników, które odzwierciedlają bieżącą sytuację rynkową.  
Wycena nieruchomości na dzień bilansowy była następująca: 
 

Adres i rodzaj obiektu 
Wartość 

bilansowa 
przed wyceną 

Stopa 
kapitalizacji 

Wycena Zmiana wartości 

Komercyjne         

Tychy, Al. Jana Pawła II 16/18 - galeria handlowa 51 509 8,60% 51 945 436 

Katowice ul. Uniwersytecka 12 6 637 7,90% 7 454 817 

Kołobrzeg, ul. Wojska Polskiego 5 4 605 8,60% 4 942 337 

Łańcut ul. Piłsudskiego 52 1 902 8,60% 1 902 0 

Nowy Sącz ul. Batalionów Chłop. 25 4 223 8,80% 4 223 0 

Ostrzeszów ul. Sportowa 1 1 477 8,60% 1 586 109 

Syców ul. Kolejowa 1 1 566 8,60% 1 681 115 

Warszawa, ul. Belgradzka 18 3 015 7,80% 3 236 221 

Warszawa, ul.Bartycka 26 5 128 8,40% 5 128 0 

Zabrze ul.Wolności 480 5 436 8,70% 5 761 325 

Głuchowo ul. Komornicka 16  3 493 9,10% 3 493 0 

suma 88 991   91 351 2 360 

Biurowe         

Gdańsk ul. Jana Pawła II 20  13 685 8,60% 14 363 678 

Ożarów ul. Konotopska 4 6 820 8,70% 7 061 241 

suma 20 505   21 424 919 

Logistyczne         

Katowice ul. Bażantów 35 20 402 8,60% 21 827 1 425 

Pruszków, ul. Traktowa 6  7 219 9,40% 8 914 1 694 

suma 27 621   30 741 3 119 

Produkcyjne         

Środa Wlkp. ul. Mała Klasztorna 3 659,00 13,50% 749 90 

Pozostałe         

Będzin, ul. Zwycięstwa 12 -lokal użytkowy 793,00   793 0 

Katowice ul. Bażantów 35 (dz. niezabud.) 8 811   8 811 0 

Głuchowo ul. Komornicka 16, park  2 589,00   2 589 0 

Środa Wlkp.  Jażdżewskiego - dz.zabudowana 750,00   750 0 

Pruszków, ul. Przejazdowa 17 (dz.niezabudowana) 4 496   4 496 0 

Gajec (dz.niezabudowana) 503,00   503 0 

Zakroczym, Poligon 3 713   3 713 0 

suma 21 655                 -    21 655 0 

RAZEM 159 431   165 920 6 488 
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Zarząd spółki zależnej TUP Property sporządził we własnym zakresie wycenę nieruchomości na dzień 
30 czerwca 2010r. metodą dochodową, wykorzystując projekcję przepływu środków pieniężnych z 
nieruchomości zdyskontowanego współczynnikiem dyskonta wynikającym z aktualnych warunków 
rynkowych i warunków konkretnej nieruchomości przyjmując jako parametry wejściowe wyceny: 

a) strumień przychodów z najmu wynikający z umów najmu obowiązujących na dzień wyceny 
b) rezerwę na przewidywane koszty remontów oraz zarządzania nieruchomościami w wysokości 

3% przychodu 
c) współczynnik dyskonta indywidualnie dobrany dla każdej nieruchomości: 

• od 7,8% - dla nieruchomości o przeznaczeniu handlowym 
• do 13,5% - dla nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjnym 

W przypadku nieruchomości gdzie zawarte umowy wynajmu określają przychód denominowany w 
Euro, został on przeliczany na złote po kursie średnim NBP ogłoszonym na dzień bilansowy. 
Dodatkowo, w przypadku obiektów, które pozostają tymczasowo nie wynajęte przyjęto aktualnie 
obowiązujące na rynku lokalnym stawki czynszu w celu ustalenia przychodu, który mógłby być 
generowany przez te powierzchnie, przy czym założono również szacunkowo udział powierzchni nie 
wynajętych w stosunku do powierzchni użytkowych ogółem na poziomie 10%. Tak oszacowany 
przychód został dodany do faktycznie osiąganych przychodów z zawartych umów najmu. Tym samym 
Zarząd przyjął założenie, że czasowy brak najemcy nie stanowi podstawy do obniżania dochodu z 
nieruchomości stanowiącego podstawę jej wyceny, ponieważ jest już uwzględniony w stopie 
dyskontowej jako element ryzyka, za którą potencjalny inwestor pobiera premię. 
Wyliczony w powyższy sposób dochód podzielono przez stopę kapitalizacji, która została określona w 
oparciu o minimalną i maksymalną rynkową stopę kapitalizacji na podstawie odnotowanych 
transakcji oraz trendów rynkowych oraz przy uwzględnieniu indywidualnych cech nieruchomości. 
Nieruchomości nie pracujące nie były wycenione na dzień 30.06.2010r. Ich wycena będzie 
przeprowadzona na koniec roku 2010.  
 

8. Wartość firmy 
 
8.1- Warto ść firmy  Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009 Okres porównywany 30.06.2009  

  Warto ść Odpisy 
aktualiz.  

Warto ść 
bilansowa  Warto ść Odpisy 

aktualiz. 
Warto ść 

bilansowa Warto ść Odpisy 
aktualiz.  

Warto ść 
bilansowa 

Odpisy dodatniej 
warto ści firmy 4 703  (366) 4 337  4 703  (366) 4 337  4 703  - 4 703  

X-press Couriers 
Sp. z o.o. 

4 703  (366) 4 337  4 703  (366) 4 337  4 703  - 4 703  

Odpisy ujemnej 
warto ści firmy - - - - - - - - - 

RAZEM 
WARTOŚĆ FIRMY: 4 703  (366) 4 337  4 703  (366) 4 337  4 703  - 4 703  

 
Z rozliczenia nabycia spółki X-Press Couriers, które nastąpiło 4 lipca 2008 roku powstała dodatnia 
wartość firmy w kwocie 4 703 tys. zł. Test na utratę wartości przeprowadzony w dacie nabycia nie 
wykazał konieczności utworzenia odpisu wartości firmy. W grudniu 2009 roku dokonano ponownego 
testu na utratę wartości firmy, który wykazał konieczność utworzenia odpisu aktualizującego w 
kwocie 366 tys. zł. Założenia przyjęte do testu na uratę wartości zostały opublikowane w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TUP za 2009r.(str.28). 
Na dzień 30 czerwca 2010r. Zarząd TUP S.A. nie dokonał aktualizacji wyceny przedsiębiorstwa X-Press 
Couriers ani nie przeprowadził testu na utratę wartości firmy uznając, że nie wystąpiły przesłanki do 
trwałej utraty wartości przedsiębiorstwa spółki. Pomimo, że nie udało się zrealizować 
prognozowanych przychodów to strata wyniosła ok. 50% prognozowanej straty netto na 2010 rok 
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zatem mieści się w zakładanej rentowności. Zarząd Spółki X-Press Couriers uważa, że firma posiada 
możliwości i potencjał do realizacji założonych planów na lata 2010-2013 - tym samym Zarząd  
TUP S.A. podtrzymuje aktualność wyceny sporządzonej na dzień 31.12.2009r. 
 

  
9. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 
 

9.1 - Pozost. 
długoterm. 

akt.finansowe 
Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009 Okres porównywany 30.06.2009 

  Warto ść Odpisy 
aktualiz.  

Warto ść 
bilansowa  Warto ść Odpisy 

aktualiz. 
Warto ść 

bilansowa  Warto ść Odpisy 
aktualiz. 

Warto ść 
bilansowa  

Pożyczki udzielone 978  (61) 917  - - - 392  - 392  
Aktywa 
utrzymywane do 
term.wymagalności 

1 800  - 1 800  6 794  - 6 794  6 144  - 6 144  

POZOSTAŁE 
DŁUGOTERM. 
AKT.FINANSOWE 
RAZEM: 

2 778  (61) 2 717  6 794  - 6 794  6 536  - 6 536  

 

10. Zapasy  
 

 10.1 - Zapasy Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009 Okres porównywany 30.06.2009 

  Warto ść Odpisy 
aktualiz.  

Warto ść 
bilansowa Warto ść Odpisy 

aktualiz. 
Warto ść 

bilansowa  Warto ść Odpisy 
aktualiz. 

Warto ść 
bilansowa  

Materiały 124  16  108  116  16  100  404  163  241  
Półprodukty i 
produkcja w 
toku 

63 741  14  63 727  63 093  16  63 077  62 713  - 62 713  

Wyroby gotowe 178  35  143  249  47  202  229  1  228  
Towary 223  5  218  261  5  256  226  - 226  
RAZEM 
ZAPASY: 64 266  70  64 196  63 719  84  63 635  63 572  164  63 408  

 
Na wartość półproduktów i produkcji w toku składa się wartość nakładów poniesionych na zakup 
nieruchomości o powierzchni 119,24 ha położonej pod Siewierzem, na której realizowany jest projekt 
budowy ekologicznego miasta. W związku z tym, że od 2008 roku prowadzone jest dostosowanie 
nieruchomości celem dokonania jej sprzedaży, nieruchomość prezentowana jest w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej w pozycji „zapasy”.  
Grunt będący własnością Chmielowskie w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym jest wykazywany w cenie nabycia powiększonej o nakłady poniesione do dnia 
bilansowego. 
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11. Należności 
 

11.1 - 
Należności Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009 Okres porównywany 30.06.2009 

  Warto ść Odpisy 
aktualiz.  

Warto ść 
bilansowa Warto ść Odpisy 

aktualiz. 
Warto ść 

bilansowa  Warto ść Odpisy 
aktualiz. 

Warto ść 
bilansowa 

Należności z 
tytułu dostaw i 
usług 

3 020  447  2 573  3 471  354  3 117  4 864  1 265  3 599  

Należności z 
tytułu 
bieżącego 
podatku 
dochodowego 

94  - 94  361  - 361  71  - 71  

Należności z 
tytułu 
pozostałych 
podatków, ceł i 
ubezpieczeń 
społecznych 

281  - 281  407  - 407  1 309  - 1 309  

Pozostałe 
należności 30 094  1 103  28 991  29 457  974  28 483  27 360  9  27 351  

RAZEM 
NALEŻNOŚCI: 33 489  1 550  31 939  33 696  1 328  32 368  33 604  1 274  32 330  

 

W pozycji pozostałe należności sprawozdania skonsolidowanego wykazano wierzytelność w kwocie 
28 664 tys. zł od Modena Park Sp. z o.o. (dłużniczka) z tytułu płatności drugiej części ceny za 
nieruchomość objętą projektem „Modena Park”. Należność ta zgodnie z umową sprzedaży 
nieruchomości miała zostać zapłacona do dnia 31 grudnia 2009r., czego dłużniczka nie wykonała. TUP 
Property S.A. – Sprzedająca wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie odroczenia 
płatności, które podpisano 24 czerwca 2010r. Mocą porozumienia Dłużniczka zapłaciła kwotę 1 mln zł 
w dniu 14 lipca 2010r. pozostała część należności powiększona o odsetki ma zostać zapłacona do dnia 
11 czerwca 2011r. Obecnie należność ta wykazywana jest w sprawozdaniu jednostkowym TUP S.A, 
gdyż na mocy przeniesienia wierzytelności z dnia 24 czerwca 2010r. zawartego pomiędzy TUP S.A. i 
TUP Property S.A. należność ta została przekazana Spółce TUP. 
Informacje na temat wierzytelności oraz umowy jej przeniesienia zamieszczono pod notą nr 12.1 
jednostkowego sprawozdania finansowego TUP S.A. str. 22 
 

12. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

12.1 - Pozost. 
krótkoterm. 

akt.finansowe 
Okres bie żący 30.06.2010 Okres porównywany 31.12.2009  Okres porównywany 30.06.2009 

Specyfikacja Warto ść Odpisy 
aktualiz.  

Warto ść 
bilansowa  Warto ść Odpisy 

aktualiz. 
Warto ść 

bilansowa  Warto ść Odpisy 
aktualiz. 

Warto ść 
bilansowa 

Pożyczki udzielone 2 124  716  1 408  1 985  518  1 467  1 307  183  1 124  
Aktywa 
utrzymywane do 
terminu 
wymagalności 

49  - 49  489  - 489  - - - 

RAZEM 
POZOSTAŁE 
KRÓTKOTERM 
AKT.FINANSOWE:  

2 173  716  1 457  2 474  518  1 956  1 307  183  1 124  
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13. Inne zobowiązania finansowe 
 

13.1 - Kredyty i po życzki 
na koniec okresu 

sprawozdawczego 

Warto ść 
kredytu w 

PLN 
Saldo w PLN Waluta kredytu Stopa 

procentowa Data spłaty 

Długoterminowe           

Kredyt inwestycyjny DZ 
Bank (1) 45 366  45 291  EUR euribor3M+2,2% 24.06.2020 

Kredyt inwestycyjny BZ 
WBK SA (2) 33 964  33 965  PLN wibor3M+3,5% 30.12.2012 

Razem kredyty i po życzki 
długoterminowe 79 330  79 256        

Krótkoterminowe           

Kredyt inwestycyjny DZ 
Bank (1) 
- część krótkoterminowa 

2 725  2 725  EUR euribor3M+2,2% 24.06.2020 

Kredyt inwestycyjny BZ 
WBK SA (2) 
- część krótkoterminowa 

836  836  PLN wibor3M+3,5% 30.12.2012 

Pożyczka od osoby fizycznej 
(1) 40  41  PLN wibor 3M + 2,5% 30.12.2010 

Pożyczka od osoby fizycznej 
(1) 

10  10  PLN wibor 3M + 2,5% 30.12.2010 

Kredyt obrotowy BZ WBK 100  100  PLN wibor1M +4,5% 08.10.2010 

Razem kredyty i po życzki 
krótkoterminowe 3 711  3 712        
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14. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
 
 

14.1 - 
Transakcje i 

salda z 
podmiotami 
powi ązanymi 

objętymi 
konsolidacj ą za 
rok obrotowy 

Okres bie żący 30.06.2010   
  Okres porównywany 31.12.2009 Okres porównywany 30.06.2009 

Objęte konsolidacj ą Nie obj ęte 
konsolidacj ą Objęte konsolidacj ą Nie obj ęte 

konsolidacj ą Objęte konsolidacj ą Nie obj ęte 
konsolidacj ą 

Dominuj ą-
ca Zależne Inne 

powi ązane Zależne Inne 
powi ązane 

Dominuj ą-
ca Zależne Inne 

powi ązane Zależne Inne 
powi ązane 

Dominuj ą-
ca Zależne 

Inne 
powi ąza

ne 
Zależne 

Inne 
powi ąza

ne 

Sprzedaż netto 
(bez PTiU) 13  191  192  - - 159  569  1 952  - - 20  295  281  - - 

Zakupy netto (bez 
PTiU) (191) (13) (127) - - (569) (159) (1 952) - - (295) (20) (281) - - 

Przychody z 
tytułu odsetek 

- 752  - - - 1 529  1 872  16  - 2  778  1 005  31  - - 

Koszty z tytułu 
odsetek 

(752) - - - - (1 872) (1 529) (16) - - (1 005) (778) (31) - - 

Pożyczki 
udzielone 

1 033  11 419  2 724  - - 31 416  32 278  - - - 30 080  34 471  46  - - 

Pożyczki 
otrzymane 

(11 419) (1 033) - - - (32 278) (31 416) - - - (34 471) (30 080) (46) - - 

Należności 
krótkoterminowe 4  381  1 803  - - 152  348  1 597  - - 5  1 195  268  - - 

Należności 
długoterminowe - - - - 571  - - - - - - - - - - 

Zobowiązania 
krótkoterminowe (381) (4) (1 753) - - (348) (152) (1 597) - - (1 195) (5) (268) - - 

Zobowiązania 
długoterminowe - - - - - - - - - - - - - - - 
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Wszystkie transakcje zawierane pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej dokonywane były na 
warunkach rynkowych. 
W nocie o transakcjach powiązanych wykazane są wartości wszystkich transakcji dokonanych 
pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej oraz salda poszczególnych rozrachunków.  
Objaśnienie poszczególnych kolumn w części: Objęte konsolidacją 

• W kolumnie „Dominująca” wykazane są transakcje wszystkich spółek ze spółką dominującą 
(TUP S.A.)  

• W kolumnie „Zależne” wykazane są transakcje TUP S.A. ze wszystkimi jednostkami zależnymi 
podlegającymi konsolidacji  

• W kolumnie „Inne powiązane” wykazane są transakcje spółek zależnych od spółki TUP S.A 
pomiędzy sobą. 

 

15. Należności i zobowiązania pozabilansowe (warunkowe) 
 

15.1 - Gwarancje i por ęczenia udzielone 
Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Dla jednostek powi ązanych 238 519  181 554  181 554  

gwarancje i poręczenia spłat kredytów i 
pożyczek 238 519  181 554  181 554  

gwarancje należytego wykonania umów - - - 

Dla pozostałych jednostek - 3 269  3 269  

gwarancje i poręczenia spłat kredytów i 
pożyczek - 3 269  3 269  

gwarancje należytego wykonania umów - - - 

pozostałe gwarancje i poręczenia - - - 
RAZEM GWARANCJE I POR ĘCZENIA 
UDZIELONE 238 519  184 823  184 823  

 

Gwarancjami jednostki dominującej Grupy Kapitałowej zostały objęte pobrane przez spółki zależne 
kredyty bankowe. 
 
16. Instrumenty finansowe 
 

16.1 -Instrumenty finansowe według 
kategorii 

Na dzień Na dzień Na dzień 

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

Aktywa finansowe 42 178  42 754  45 860  

Aktywa wyceniane w wartości godziwej lub 
met. praw własności przez rachunek zysków i 
strat 

523  503  444 

Pożyczki i należności własne wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie 30 988  29 682  28 702  

Należności własne wyceniane w nominale 3 474  4 210  5 131  
Aktywa utrzymywane do terminu 
wymagalności 1 849  7 283  6 144  

Środki pieniężne 5 344  1 076  5 439  

Zobowi ązania finansowe 91 342  87 708  93 570  

Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym 
koszcie 83 578  80 485  87 126  

Zobowiązania handlowe i inne wyceniane w 
nominale 

7 764  7 223  6 444  
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VII SEGMENTY OPERACYJNE 
TUP S.A. prowadzi działalność inwestycyjną na terenie kraju. Spółka nie wyodrębnia w ramach 
prowadzonej działalności segmentów operacyjnych. 
Segmenty operacyjne prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdzie 
działalność spółki kwalifikowana jest w segmencie działalności pozostałej. 
 
Grupa Kapitałowa przyjęła za podstawowy podział branżowy na segmenty działalności. Z uwagi na to, 
że działalność Grupy prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski odstąpiono od prezentowania 
podziału geograficznego. 
 
Segmenty operacyjne działalności spółek z Grupy Kapitałowej rozpatrywane są zgodnie z MSSF 7.  
W skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej TUP wyróżniono następujące segmenty: 

• segment nieruchomościowy – dotyczy spółek: TUP Property, Chmielowskie, Kino-Centrum 
Fordon Sp. z o.o. 

• segment odzieżowy  - dotyczy spółki Roda 

• segment usług kurierskich: X-press Couriers 

• segment budowlany – dotyczy spółki Euroconstruction  
W 2009r. Spółka zakończyła działalność produkcyjną.  

• segment pozostałych działalności – dotyczy spółek TUP, Port Jachtowy Nieporęt, TG 
Investments, Duncon Bikes, PAGI S.A. 
 
 

 
Informacje finansowe dotyczące poszczególnych segmentów działalności zaprezentowano w 
poniższych tabelach: 
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Segmenty operacyjne - 

przychody i koszty 
Nieruchomo ści  Budownictwo  Odzież Usł. Kurierskie  Pozostałe  Wyłączenia  Razem 

30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 
Przychody zewnętrzne 8 615  9 000  - - 807  1 276  2 411  2 857  882  973  - - 12 715  14 106  
Sprzedaż do innych 
segmentów 117  215  - - 18  5  4  46  192  199  (331) (465) - - 

Przychody segmentu 8 732  9 215  - - 825  1 281  2 415  2 903  1 074  1 172  (331) (465) 12 715  14 106  
Koszty operacyjne ogółem (5 343) (4 765) (89) (65) (1 327) (1 546) (3 105) (3 512) (2 456) (3 763) 279  506  (12 041) (13 145) 
Wynik ze zbycia i 
przeszacowania aktywów 
finansowych wycenianych w 
wartościach godziwych 
przez RZiS 

- (6 245) - - - - - - 11 874  (2 607) (11 874) 8 852  - - 

Wynik ze zbycia i 
przeszacowania 
nieruchomości 
inwestycyjnych do wartości 
godziwych 

1 927  3 699  - - - - - - - - (30) 518  1 897  4 217  

Pozostałe przychody 
operacyjne 1 127  1 417  - - 20  51  101  146  111  1 310  (1 120) (931) 239  1 993  

Pozostałe koszty operacyjne (263) (51) - - - (79) (56) (102) (979) (679) 690  474  (608) (437) 
Zysk z działalno ści 
operacyjnej 6 180  3 270  (89) (65) (482) (293) (645) (565) 9 624  (4 567) (12 386) 8 954  2 202  6 734  

Przychody finansowe 1 113  9 487  - - - - 1  84  9 397  4 564  (9 204) (12 388) 1 307  1 747  
Koszty finansowe (6 202) (6 693) - - (38) (87) (25) (122) (75) (84) 3 167  1 748  (3 173) (5 238) 
Udział w zyskach i stratach 
jednostek rozliczanych 
metodą praw własności 

- - - - - - - - 20  43  - - 20  43  

Zysk przed 
opodatkowaniem 1 091  6 064  (89) (65) (520) (380) (669) (603) 18 966  (44) (18 423) (1 686) 356  3 286  

Podatek dochodowy bieżący - (311) - - - - - - - - - - - (311) 
Podatek dochodowy 
odroczony (204) (603) 47  - - - 65  93  (7) 21  449  777  350  288  

Zysk z działalno ści 
kontynuowanej 887  5 150  (42) (65) (520) (380) (604) (510) 18 959  (23) (17 974) (909) 706  3 263  

Wynik na działalności 
sprzedanej/zaniechanej - - (123) (1 780) - - - - - - 104  (40) (19) (1 820) 

Zysk netto 887  5 150  (165) (1 845) (520) (380) (604) (510) 18 959  (23) (17 870) (949) 687  1 443  
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Segmenty 
operacyjne -  

pozostałe 
informacje 

Nieruchomo ści  Budownictwo  Odzież Usł. Kurierskie  Pozostałe  Wyłączenia  Razem 

30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09 

Aktywa trwałe 174 478  258 609  2 327  1 906  196  252  1 839  6 214  179 439  184 387  (170 619) (258 929) 187 660  192 439  
w tym: 
nieruchomości 
inwestycyjne 

165 955  165 266  - 300  - - - - - - (1 505) (1 140) 164 450  164 426  

Aktywa obrotowe 69 692  98 103  218  1 054  527  1 022  911  3 767  38 259  12 550  (6 173) (13 665) 103 434  102 831  
Aktywa 
przeznaczone do 
sprzedaży 

    1 427                (1 417)   10  - 

Aktywa razem 244 170  356 712  3 972  2 960  723  1 274  2 750  9 981  217 698  196 937  (178 209) (272 594) 291 104  295 270  
Kapitały własne 143 209  199 707  (1 648) (2 393) (933) (221) 292  3 695  209 016  190 259  (161 317) (200 148) 188 619  190 900  
Zobowiązania 
długoterminowe 94 383  145 780  1 603  3 205  69  306  167  287  3 939  4 888  (8 381) (59 667) 91 780  94 800  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 6 580  11 225  4 016  2 147  1 587  1 190  2 291  5 999  4 743  1 789  (8 512) (12 780) 10 705  9 570  

Pasywa razem 244 172  356 712  3 971  2 960  723  1 274  2 750  9 981  217 698  196 937  (178 210) (272 594) 291 104  295 270  
Nakłady na 
rzeczowe aktywa 
trwałe, WNiP i 
nieruchomości 

(330) (2 066) - (12) (5) (3) (153) (293) (76) (154) - 1 507  (564) (1 021) 

Nakłady na 
rzeczowe aktywa 
trwałe, WNiP i 
nieruchomo ści 

(330) (2 066) - (12) (5) (3) (153) (293) (76) (154) - 1 507  (564) (1 021) 

Amortyzacja 63  28  3  148  32  52  176  42  272  284  28  - 574  553  
Amortyzacja 63  28  3  148  32  52  176  42  272  284  28  - 574  553  
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VIII ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM 
TUP prowadzi strategię zarządzania ryzykiem finansowym polegającą na ograniczaniu do minimum 
ryzyka mającego wpływ na działalność podmiotów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. 
Istotnym elementem tego procesu jest monitoring ryzyk w odniesieniu do osiąganych dochodów z 
prowadzonej działalności w poszczególnych segmentach rynku, w których realizują działalność 
poszczególne spółki oraz monitoring poziomu kapitału, który może zapewnić bezpieczeństwo 
prowadzonych przedsięwzięć o danym poziomie ryzyka. 
Spółka dokłada wszelkich starań aby niwelować możliwości wystąpienia któregoś w niżej 
wymienionych ryzyk. Istotnym elementem jest obserwowanie rynku oraz prognozowanie możliwych 
scenariuszy w gospodarce, aby umożliwić spółkom elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki 
oraz wyjście naprzeciw pojawiającym się potrzebom rynkowym. 
 
W spółkach z Grupy Kapitałowej istotne są następujące rodzaje ryzyk: 

 
 Ryzyko walutowe: 

 
Występuje w TUP Property S.A. w związku z zaciągniętym kredytem na refinansowanie zakupu 
nieruchomości.  
Wycena nieruchomości wynajętych odbywa się metodą dochodową. Firma przy zakupie ww. 
stosowała częściową dźwignię finansową zaciągając kredyt w walucie, w której pobierane są czynsze 
z wynajmu, średnio na poziomie około 60% ówczesnej wartości nieruchomości. W przypadku wahań 
kursowych wartość zaciągniętych kredytów jest częściowo równoważona poprzez wycenę 
nieruchomości.  
Wzrost wartości złotówki skutkuje obniżeniem wartości nieruchomości, co jednak częściowo 
pozostaje kompensowane przez obniżenie wartości zaciągniętego kredytu, w sytuacji obniżenia 
wartości złotówki nastąpi podniesienie wartości nieruchomości, częściowo jednak kompensowane 
zwiększoną wartością zaciągniętego kredytu. 
 

 Ryzyko stopy procentowej: 
 
Dotyczy wszystkich podmiotów zależnych w zakresie udzielonych pożyczek wewnątrz Grupy 
Kapitałowej oraz dodatkowo TUP Property, która zawarła umowy kredytowe. 
Ryzyko stopy procentowej związane ze zmianą referencyjnej stopy procentowej 
(WIBOR/EURIBOR/LIBOR) na rynku międzybankowym, naraża spółki na ryzyko zmiany przepływów 
pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. 
 

 Ryzyko kredytowe 
 
Dotyczy Spółek w zakresie świadczonych usług 
Ryzykiem tym obciążone są należności z tytułu dostaw i usług w zakresie nieterminowego 
regulowania zobowiązań przez kontrahentów . 
 

 Ryzyko płynności 
 
Dotyczy Spółek w zakresie utrzymania środków koniecznych na realizację rozpoczętych projektów a 
także kontynuowania działalności a tym samym utrzymania kapitału obrotowego na odpowiednim 
poziomie. 
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Ryzyko płynności jest bezpośrednim następstwem ryzyka kredytowego, walutowego i stopy 
procentowej. 
 

 Ryzyko cenowe 
 
TUP Property S.A.  
W spółce ryzyko to wiąże się z wyceną nieruchomości oraz wahaniem ich wartości godziwej. Zmiany 
cen nieruchomości na rynku wpływają na ich wycenę a tym samym na wycenę inwestycji 
poczynionych w zakup nieruchomości. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki i 
Grupy Kapitałowej.  
Innym obszarem tego ryzyka w spółce jest znaczący spadek cen najmu nieruchomości lub nadpodaż 
powierzchni użytkowej, które mogą wpływać na obniżenie efektywności finansowej z posiadanego 
portfela nieruchomości.  
Ograniczeniem ryzyka jest dywersyfikacja geograficzna , branżowa, statusu najemców czy tez 
wielkości powierzchni objętych poszczególnymi kontraktami. 
 
Roda 
Ryzyko cenowe związane jest z ustaleniem zbyt niskiej ceny na wykonywane usługi, co byłoby 
tożsame 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 także 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 sprzedaży, zysk, a w ostateczności także na wartość 
firmy. 
Ograniczeniem tego ryzyka jest zachowanie wysokich standardów w momencie zawierania kontraktu 
oraz prowadzenie właściwej gospodarki zakupów i zarządzania zapasami produkcyjnymi.  
 
X-press Couriers 
Rynek przesyłek jest bardzo konkurencyjny. Duże firmy obsługujące przesyłki krajowe, lokalne i 
międzynarodowe mogą konkurować cenowo z mniejszymi uczestnikami rynku. Istnieje ryzyko, że 
przy szerokiej dywersyfikacji usług, duzi gracze rynkowi będą znacznie obniżać ceny usług, które 
świadczy także X-Press Couriers. Może to oznaczać utratę klientów Spółki. 
Dlatego celem działania X-Press Couriers nie jest konkurowanie na rynku przesyłek krajowych czy tez 
międzynarodowych. Spółka działa w niszy rynkowej szybkich przesyłek miejskich, stara się otwierać 
punkty obsługi klienta w dużych centrach biznesowych, gdzie liczy się jakość, szybkość i komfort 
usługi i tym sposobem może konkurować z innymi graczami rynku przesyłek. 
 

 Ryzyko wyceny 
 
Ryzyko dotyczy Spółek w zakresie realizowanych przedsięwzięć. 
TUP Property, Chmielowskie i TUP inwestują w nowatorskie projekty, które wymagają wyceny 
zarówno na etapie zakupu, sprzedaży oraz bieżącej działalności.  
Niewłaściwe parametry przyjęte w wycenie mogą być przyczyną poniesienia straty przy transakcji 
zakupu – zakup powyżej wartości, a w przypadku sprzedaży – sprzedaż poniżej wartości. Tanie 
zdarzenia mogłyby mieć negatywny wpływ na efektywność finansową realizowanych przedsięwzięć. 
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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. 
 

 Ryzyko inwestycyjne 

 
Może być następstwem ryzyka wyceny. Ryzyko to może wystąpić, wówczas, gdy zrealizowana stopa 
zwrotu w przyszłości różni się od stopy oczekiwanej. Przyczyną może być dokonanie złych wycen oraz 
nieprawidłowości w szacowaniu stóp zwrotu z danej inwestycji.  
Na ryzyko to narażone są wszystkie Spółki z Grupy Kapitałowej. 
Ograniczeniem wystąpienia negatywnych skutków jest opieranie się na doświadczeniu kadry 
menedżerskiej oraz przygotowanych przez ekspertów prognozach makroekonomicznych. 
 

IX INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIA 
ŚRODROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TUP S.A. I GRUPY 
KAPITAŁOWEJ TUP 

 
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz informacja o zmianach 
stosowanych zasad rachunkowości 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 
r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( DZ. Urz. UEL z roku 2002, 
nr 243, poz. 1) skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek notowanych w obrocie publicznym 
sporządzone za okresy rozpoczynające się po 31 grudnia 2004 r. winny być zgodne z MSSF  oraz 
ustanowioną w Rozporządzeniu procedurą (artykuł 4). Dopuszczono również możliwość, aby Państwa 
Członkowskie zezwoliły innym spółkom na sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF. 
 
Pod pojęciem MSSF w oparciu o które sporządzono jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, rozumie się w niniejszym sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o 
Rachunkowości Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie Rozporządzeń 
Komisji Europejskiej. 
 
Z uwagi na wymagane przekształcenie danych porównywalnych datą przejścia Grupy Kapitałowej TUP 
na MSSF był dzień 1 stycznia 2004 r.  
Jednostkowe  sprawozdania finansowe Spółki TUP. za okresy rozpoczynające się po 31 grudnia 2006 
r., zgodnie z uchwałą nr 4/12/2007 Walnego Zgromadzenia, sporządzane są zgodnie z MSSF, z 
uwzględnieniem przepisów Ustawy o Rachunkowości w zakresie nie uregulowanym przez MSSF. 
 
Jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych od TUP za okresy rozpoczynające się po 31 
grudnia 2006 r. są zgodne z odpowiednimi uchwałami organów uprawnionych do zatwierdzania 
sprawozdań finansowych, sporządzane są zgodnie z MSSF, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o 
Rachunkowości w zakresie nie uregulowanym przez MSSF. 
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2. Oświadczenie o zgodności z MSSF 
 
Niniejsze sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz  
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej. 
 

3. Kontynuacja działalności 
 
Niniejsze sprawozdania finansowe za I półrocze 2010r. zostały sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej poszczególnych jednostek w dającej się przewidzieć 
przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.  
Według wszelkich dostępnych na dzień sporządzania raportu informacji, istnieją pełne podstawy do 
zastosowania zasady kontynuacji przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostkowego TUP 
S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej TUP. 
 

4. Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TUP 
 
Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej TUP zostały objęte konsolidacją metodą 
pełną. Za jednostkę zależną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TUP 
uznaje się jednostkę, w której TUP S.A. w pełni kieruje polityką finansową i operacyjną w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych. W ocenie zdolności do pełnienia kontroli uwzględnia się prawa 
głosu w danej jednostce, przyjmując osiągnięcie 51% udziału w głosach jako wyznacznik posiadania 
kontroli w jednostce. 
W celu zapewnienia prawidłowej prezentacji danych skonsolidowanych tak, jakby Grupa Kapitałowa 
stanowiła pojedynczą jednostkę gospodarczą stosuje się wyłączenia, którym podlegają wszelkie 
transakcje, salda, przychody i koszty, w tym niezrealizowane marże handlowe, pomiędzy podmiotami 
powiązanymi objętymi konsolidacją. 
 
Jednostki stowarzyszone podlegają konsolidacji metodą praw własności. Jednostką stowarzyszoną 
jest podmiot, na którego działalność TUP S.A. wywiera znaczący wpływ, co przyjmuje się przez 
posiadanie co najmniej 20% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.  
Przy konsolidacji metodą praw własności nie stosuje się wyłączeń z tytułu transakcji pomiędzy 
firmami powiązanymi oraz eliminacji wzajemnych należności i zobowiązań. W wyniku 
skonsolidowanym uwzględnia się procentowy udział jednostki dominującej w wyniku jednostki 
stowarzyszonej, który odpowiednio powiększa lub pomniejsza wartość aktywa (inwestycji). 

 
5. Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji 
 

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010r. zostało zatwierdzone do 
publikacji przez Zarząd TUP S.A. w dniu 18 sierpnia 2010 r. 
 

6. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 
 
Dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2010r.  
zostały zaprezentowane w tysiącach złotych polskich chyba, że w treści zaznaczono inaczej. Polski 
Złoty stanowi walutę funkcjonalną i walutę sprawozdawczą w Grupie Kapitałowej. Zaokrąglenia 
realizowane są zgodnie z zasadami arytmetyki na tych pozycjach sprawozdania, dla których błąd 
wprowadzony przez zaokrąglenie jest najmniejszy. 
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7. Porównywalność sprawozdań finansowych 
 
Dane zaprezentowane w niniejszym półrocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 
2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostały przygotowane we wszystkich istotnych aspektach według 
tych samych zasad wyceny i prezentacji, jak dane za poprzedni okres sprawozdawczy i są 
porównywalne. 
 

8. Miejsce prowadzenia działalności 
 
Miejscem prowadzenia działalności jednostki dominującej oraz podmiotów zależnych jest 
Rzeczpospolita Polska. 
 

X POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 
 
Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, przyjęte przy sporządzaniu  
sprawozdania finansowego 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych) ustalana jest na poziomie 
ceny nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem 
składnika majątku do stanu zdatnego do używania. Koszty poniesione po dacie oddania rzeczowego 
aktywa trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i 
strat w momencie ich poniesienia. Koszty finansowania zewnętrznego stanowią część ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia, jeżeli można je bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub 
wytworzeniu składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że 
przyniosą one spółce korzyści ekonomiczne. 
 
Na dzień bilansowy, rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o 
skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. 
 
Odpisów amortyzacyjnych w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym dokonuje 
się metodą liniową. Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane przez określony z góry przewidywany 
czas ich używania, weryfikowany corocznie. 
 
Okresowej weryfikacji podlega również wartość rzeczowych aktywów trwałych, pod kątem jej 
ewentualnego obniżenia, w wyniku zdarzeń lub zmian w otoczeniu bądź wewnątrz samych spółek, 
mogących powodować obniżenie wartości tych aktywów poniżej jej aktualnej wartości księgowej. 
 
Na potrzeby rachunkowości MSSF stosuje się odpisywanie wartości bilansowej rzeczowych aktywów 
trwałych przez okres ekonomicznej przydatności tych aktywów.         
 
W sporadycznych przypadkach, kierując się zasadą istotności, o ile cena nabycia aktywa nie 
przekracza 100 złotych polityka rachunkowości zezwala na jednorazową amortyzację rzeczowego 
aktywa trwałego lub nie zaliczanie składnika majtku do aktywów trwałych a zaliczenie wydatku jako 
koszt okresu. 
 
Dla celów podatkowych stosuje się odrębne tabele amortyzacyjne. 
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Polityka rachunkowości TUP i Grupy Kapitałowej wymaga dokonywania amortyzacji liniowej od 
rzeczowych aktywów trwałych niskocennych, wtedy gdy zachodzą łącznie następujące okoliczności: 

• jednorazowo są nabywane znaczne ilości środków trwałych, których cena jednostkowa nie 
przekracza ustalonej kwoty granicznej, lecz ich łączna wartość jest znaczna; 

• stanowią one zespół jednorodnych lub (i) współpracujących ze sobą środków trwałych, a ich 
zakup wiąże się z realizacją dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego, mającego funkcjonować 
co najmniej przez okres normatywnej amortyzacji, przewidzianej dla danej grupy środków 
trwałych w przepisach podatkowych; 

• są środkami trwałymi o wysokiej jakości i niezawodności. 
 
Środki trwałe w budowie – na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o 
ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 
 
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane i amortyzowane w sposób analogiczny do rzeczowych 
aktywów trwałych. Najistotniejsza różnica dotyczy braku możliwości zwiększania wartości 
początkowej o kwoty ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej, chyba, że nakłady takie umożliwią 
generowanie przez składnik przyszłych korzyści ekonomicznych przewyższających korzyści pierwotnie 
szacowane. 
 
Wartość firmy 
Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej 
części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Tak określona wartość firmy 
odzwierciedla ekonomiczna wartość czynników nie ujawnionych w wartości godziwej aktywów netto 
jak: czynnik ludzki, marka i znak firmy, rynek odbiorców, wartość technologii itp. i podlega co 
najmniej raz do roku testowi na utratę wartości a ewentualne odpisy wartości obciążają wynik 
okresu. 
 
Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych 
aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. Rozpoznana ujemna wartość firmy jest 
kwalifikowana w całości jako zysk okresu. 
 
Nieruchomości inwestycyjne 
 
Zasady ujmowania i wyceny inwestycji w nieruchomości reguluje MSR 40 „Nieruchomości 
inwestycyjne” 
Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się nieruchomości utrzymywane w celu uzyskiwania 
przychodów z czynszów, wzrostu wartości rynkowej bądź obydwu powyższych korzyści. Grunty, 
których przyszłe użytkowanie pozostaje aktualnie nieokreślone zaliczane są także do nieruchomości 
inwestycyjnych. 
Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana również na własne potrzeby Spółki, a część odrębnie 
wykorzystywana nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności, nieruchomość traktowana jest 
jako środek trwały, jeżeli dominuje jej wykorzystanie na własne potrzeby lub jako inwestycja w 
nieruchomości, jeżeli przeważa charakter inwestycyjny. 
Nieruchomości podlegają przeniesieniu do i z nieruchomości inwestycyjnych, jeżeli zmienia się cel ich 
utrzymywania, przy czym przeniesienie do pozycji Zapasy musi być dodatkowo udowodnione 
rozpoczęciem dostosowywania nieruchomości do sprzedaży. Jeżeli nieruchomość inwestycyjna 
zostaje przeznaczona do sprzedaży, jednak nie towarzyszy temu dostosowywanie nieruchomości do 
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sprzedaży, winna ona być ujmowana jako inwestycyjna do czasu rozpoczęcia dostosowywania lub 
dokonania sprzedaży. 
Nieruchomości wyceniane są wg modelu opartego o wycenę w wartościach godziwych zgodnie z 
przepisami § 33-52 MSR 40. Wartości godziwe nieruchomości niepracujących ustalane są według 
stanu na dzień 30 listopada każdego roku obrotowego. Wartości godziwe nieruchomości 
przynoszących dochód ustalane są na koniec każdego kwartału. Skutki przeszacowania do wartości 
godziwych podlegają ujęciu w wyniku roku obrotowego. 
Preferowaną metodą wyceny, zgodnie z MSR 40 §45, jest wycena metodą porównań rynkowych.  
Przy braku aktualnych cen pochodzących z aktywnego rynku podmiot stosuje wycenę metodą 
dochodową wg wzoru kapitalizacji prostej biorąc jako podstawę obliczenia następujące parametry: 
 

W = D x Wk lub  
D 

R 
 

gdzie: W – wartość 
  D – dochód z nieruchomości (przychody minus koszty) 
  Wk – współczynnik kapitalizacji, R – stopa kapitalizacji 

 
 Do przychodów z nieruchomości zalicza się przychody z umów obowiązujących na dzień wyceny. W 
przypadku umów najmu w których kwota czynszu określona jest w walucie przyjmuje się do 
przeliczenia średni kurs NBP ogłoszony na dzień bilansowy.  
W przypadku obiektów, które częściowo pozostawały niewynajęte dla oszacowania przychodu 
przyjmuje się rynkowe stawki czynszu dla danej nieruchomości na danym rynku lokalnym, przy czym 
zakłada się również szacunkowo udział powierzchni nie wynajętych w stosunku do powierzchni 
użytkowych ogółem na poziomie 10%. 
Koszty utrzymania nieruchomości ustala się w następujący sposób: 

• koszty remontów – w wysokości 2% planowanych przychodów z czynszu, 

• koszty zarządzania – w wysokości 1% planowanych przychodów z czynszu, 

• koszty bieżącej eksploatacji – na podstawie przyjętego planu finansowego, w części nie 
pokrytej przychodami z opłat eksploatacyjnych. 

Stopa kapitalizacji stanowi wzajemną relację pomiędzy cenami transakcyjnymi uzyskanymi za 
nieruchomości a dochodami możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości. Na jej wysokość 
wpływają zarówno czynniki związane z ogólną sytuacją na rynku jak również bezpośrednio związane z 
konkretną nieruchomością. Na każdym rynku lokalnym dla każdego rodzaju nieruchomości określa się 
minimalną i maksymalną stopę kapitalizacji na podstawie zaistniałych transakcji oraz trendów 
rynkowych. Następnie dla każdej nieruchomości określa się jej cechy indywidualne na podstawie 
pięciu kryteriów: 

• położenie, dostęp i ekspozycja, 

• standard, funkcjonalność, stan techniczny i wiek, 

• konkurencyjność na rynku lokalnym, 

• najemcy i warunki wynikające z umów najmu, 

• ponadprzeciętna ilość powierzchni nie wynajętych. 
Powyższe cechy nieruchomości ocenia się w skali pięciostopniowej przez porównanie z innymi 
podobnymi nieruchomościami na danym rynku lokalnym. Cechy te są podstawą do określenia 
indywidualnej stopy kapitalizacji przez skorygowanie stopy średniej określonej dla danego rynku 
lokalnego. 
Nieruchomości nie pracujące wyceniane są metodą porównawczą przez niezależnego rzeczoznawcę 
majątkowego.  
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Inwestycje w nieruchomości do czasu ich zakończenia prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej jako środki trwałe w budowie (MSR 40 par.22) 
 
Akcje i udziały  
 
Na dzień bilansowy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółka wycenia akcje i udziały w 
jednostkach zależnych i stowarzyszonych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Podejście takie 
jest zgodne z MSR 27: „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i inwestycje w jednostkach 
zależnych” oraz MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i wycena”. Jako najlepsze 
odzwierciedlenie wartości godziwej dla akcji i udziałów spółka uznaje ceny notowane na aktywnym 
rynku. Jeśli nie istnieje aktywny rynek dla danego instrumentu, spółka ustala wartość godziwą przy 
zastosowaniu technik wyceny. Ponieważ akcje i udziały w jednostkach powiązanych nie są notowane 
na aktywnych rynkach, spółka ustala wartość godziwą za pomocą przyjętych technik wyceny. Spółka 
za oszacowanie wartości godziwej przyjmuje wartość kapitałów własnych jednostek powiązanych 
wyznaczoną na podstawie metody skorygowanych aktywów netto lub metody dochodowej poprzez 
dyskontowanie prognozowanych przepływów pieniężnych. W uzasadnionych przypadkach za 
najlepsze przybliżenie wartości godziwej spółka przyjmuje cenę nabycia. 
Metoda skorygowanych aktywów netto, podobnie jak inne majątkowe metody wyceny, koncentruje 
się na majątku przedsiębiorstwa i przyjmuje go za podstawę określenia wartości. Wartość kapitału 
własnego jest wyznaczona przez wartość majątku, czyli aktywów, pomniejszonych o sumę 
zobowiązań pieniężnych. Wycena firmy metodą skorygowanej wartości aktywów netto polega na 
ustaleniu na podstawie aktualnych zapisów w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej) wartości aktywów wycenianego przedsiębiorstwa i ich zweryfikowaniu o składniki 
majątkowe wymagające korekty ich wartości, a następnie pomniejszeniu tak skalkulowanych 
aktywów o wielkość kapitałów obcych zaangażowanych w finansowanie działalności firmy, również 
uprzednio skorygowanych do wartości godziwej. 
Dochodowe metody wyceny wiążą wartość przedsiębiorstwa ze strumieniem generowanych 
przepływów gotówki. Wśród metod dochodowych, można wskazać trzy grupy metod: FCFE, FCFF i 
APV. Przeprowadzając wycenę opartą na zdyskontowanych strumieniach gotówki, należy dokonać 
rzetelnych prognoz przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych, kapitału obrotowego netto oraz 
źródeł finansowania majątku. Wycena kapitału własnego spółki metodą dochodową polega na 
zdyskontowaniu do wartości bieżącej odpowiedniego przepływu pieniężnego wygenerowanego przez 
przedsiębiorstwo oraz w razie konieczności dokonania korekty o zadłużenie netto, a także z tytułu 
płynności oraz premii za kontrolę. 
 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe obejmują: 
 

• Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – aktywa o ustalonych i 
możliwych do określenia płatnościach, które Grupa Kapitałowa w sposób stanowczy zamierza 
utrzymywać do terminu wymagalności. Podlegają wycenie w zamortyzowanej cenie nabycia 
(koszcie) z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, przy czym amortyzacja odnoszona 
jest na wynik okresu. 

• Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – wyceniane w wartości godziwej, przy czym 
skutki wyceny odnoszone są na wynik okresu. Grupa Kapitałowa zalicza do tej kategorii 
nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie (do 3 
miesięcy): 

o udziały i akcje uprawniające do nie więcej niż 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu  
o jednostki funduszy inwestycyjnych 
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o papiery dłużne, obligacje i podobne instrumenty finansowe, których ceny                            
są kwotowane na aktywnym rynku 

• Pożyczki udzielone i należności finansowe – aktywa o ustalonych i możliwych do określenia 
płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku i które nie zostały zaliczone przy 
początkowym ujęciu do innych grup. Podlegają one wycenie w zamortyzowanej cenie 
nabycia (koszcie) z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, przy czym amortyzacja 
odnoszona jest na wynik okresu. 

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których wartość jest aktualizowana  na 
każdy dzień bilansowy. 

 
Grupa Kapitałowa tworzy aktywo odroczonego podatku we wszystkich przypadkach, w których 
realizacja lub rozliczenie wartości bilansowej składnika aktywów lub pasywów spowoduje 
zmniejszenie kwoty przyszłych płatności podatkowych w porównaniu do kwoty, która byłaby 
właściwa, gdyby realizacja lub rozliczenie nie wywoływały skutków podatkowych. 
 
Pozostałe długoterminowe aktywa trwałe, które obejmują: 

• Skapitalizowane koszty prac rozwojowych – ujmowane, gdy Grupa Kapitałowa jest w stanie 
udowodnić łącznie: 
o możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości 

niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży, 
o zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania                

lub sprzedaży, 
o zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 
o sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne 

przyszłe korzyści ekonomiczne, 
o dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć 

ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości 
niematerialnych, 

o możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, 
które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych. 

• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – koszty dotyczące przyszłych okresów w 
okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego 

• Inne długoterminowe nakłady, spełniające definicję składnika aktywów na gruncie MSR 
 
Zapasy 
Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów są wyceniane na dzień bilansowy według niższej z 
dwóch wartości: ceny nabycia lub możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. 
Wycena poszczególnych składników zapasów odbywa się w następujący sposób: 

• materiały – w cenie nabycia ustalonej metodą FIFO, 

• produkcja w toku i wyroby gotowe – według technicznego kosztu wytworzenia ustalanego 
jako koszty bezpośrednie i narzut kosztów pośrednich ustalony przy założeniu normalnego 
wykorzystania mocy produkcyjnych. Techniczny koszt wytworzenia może zawierać 
aktywowane koszty finansowania zewnętrznego, bezpośrednio związane z wytworzeniem 
produktu 

• towary – w cenie nabycia ustalonej metodą FIFO. 



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe TUP S.A. i Grupy Kapitałowej TUP za I półrocze 2010r. 

 

str. 52 

 

 
Należności 
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie 
zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących, dotyczących należności nieściągalnych 
oraz wątpliwych. 
 
Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane z uwzględnieniem rodzaju należności: 

• należności sporne (wobec których wszczęto postępowanie sądowe oraz należności                    
od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości) – dokonywane są odpisy 
aktualizujące w pełnej wysokości należności, 

• należności wątpliwe od odbiorców (o okresie przeterminowania powyżej 6 miesięcy) – 
dokonywana jest szczegółowa analiza sytuacji finansowej klienta i w razie uzasadnionych 
obaw utraty należności, tworzony jest odpis w wysokości do 100% kwoty zadłużenia, 

• należności pozostałe – odpisy aktualizujące są tworzone w oparciu o indywidualną analizę i 
ocenę sytuacji oraz ryzyka poniesienia straty. 

 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe – obejmują aktywa inwestycyjne płatne, wymagalne 
lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Wycena inwestycji krótkoterminowych na dzień bilansowy dokonywana jest według tych samych 
zasad jakie opisano powyżej dla długoterminowych aktywów finansowych 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – obejmują: 

• krajowe środki pieniężne w kasie – wyceniane wg wartości nominalnej, 

• krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych – wyceniane wg wartości nominalnej a w 
przypadku krótkoterminowych lokat bankowych powiększonej o nieotrzymane odsetki 
dotyczące okresu sprawozdawczego, wyceniane z zastosowaniem metody zamortyzowanego 
kosztu, z możliwością wykorzystania lub innych dyspozycji w czasie nie przekraczającym 3 
miesięcy, 

• środki pieniężne w walutach obcych wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 
bilansowy. 

 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
Rozliczenia te obejmują koszty dotyczące przyszłych okresów i przypadające do rozliczenia w ciągu 12 
miesięcy od dnia bilansowego 
 
Aktywa sklasyfikowane do sprzedaży są ujawniane, jeśli zgodnie z najlepszą wiedzą kierownictwa 
wartość bilansowa aktywa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie 
poprzez jego dalsze wykorzystanie. Sytuacja taka ma miejsce, gdy składnik aktywów (lub grupa do 
zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w jego bieżącym stanie z uwzględnieniem 
jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży tego typu aktywów (lub grup 
do zbycia) oraz jego sprzedaż jest wysoce prawdopodobna w okresie najbliższych 12 miesięcy. 
Wyróżnia się następujące pozycje: 

• Rzeczowe aktywa sklasyfikowane do sprzedaży – wyceniane w kwocie niższej z dwóch poniżej 
wymienionych: 

o  wartości bilansowej albo, 
o  wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, 

przy czym  amortyzacja takich aktywów musi być zaprzestana. 
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• Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży – wykazywane odrębnie w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej zgodnie z MSSF-5 

 
Kapitał zakładowy 
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze 
sądowym. 
 
Kapitał zapasowy 
Rozpoznaje się następujące rodzaje kapitału zapasowego: 

• wartość nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, 

• kwoty zysków z lat ubiegłych, zakwalifikowane na podstawie decyzji Walnych Zgromadzeń, 

• kapitał zapasowy z dopłat wspólników – występuje w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

• kapitał zapasowy z nadwyżki wartości godziwej instrumentów ponad cenę objęcia 
instrumentów kapitałowych przyznanych w ramach świadczeń i programów motywacyjnych 

 
Kapitał rezerwowy – obejmuje: 

• kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do 
sprzedaży wycenianych w powiązaniu  z kapitałami 

• pozostałe kapitały rezerwowe niesklasyfikowane powyżej 
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej i nie podlegają przeszacowaniom, za wyjątkiem 
przypadku wystąpienia hiperinflacji określonej zgodnie z MSR 29. 
 
Zyski/straty z lat ubiegłych 
W pozycji tej prezentowany jest wynik finansowy netto poprzednich lat obrotowych, aż do momentu 
podjęcia decyzji o jego podziale (lub pokryciu) jak również korekty wyniku finansowego dotyczące lat 
ubiegłych, a wynikające z istotnych błędów dotyczących lat ubiegłych lub zmian zasad rachunkowości. 
 
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozpoznawana jest w wyniku jednostki gdy przychód lub 
koszt wpływa na wynik finansowy w jednym okresie, lecz wchodzi w skład dochodu do 
opodatkowania w innym okresie. Grupa Kapitałowa tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, we wszystkich tych przypadkach, w których realizacja lub rozliczenie wartości 
bilansowej składnika aktywów lub pasywów spowoduje zwiększenie kwoty przyszłych płatności 
podatkowych w porównaniu do kwoty, która byłaby właściwa, gdyby ta realizacja lub rozliczenie nie 
wywoływałaby skutków podatkowych. 
 
Pozostałe rezerwy stanowią: 

• rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne – naliczanej corocznie metodą aktuarialną. Za 
stopę dyskontową jednostka uznaje średnią rentowność skarbowych obligacji 10-letnich  z 
ostatnich 12 miesięcy przed dniem bilansowym oraz przyjmuje przewidywany wzrost 
wynagrodzeń powyżej inflacji w wysokości 1% rocznie, 

• rezerwy na skutki sporów prawnych – w wysokości pełnej wartości przedmiotu sporu i 
przewidywanych kosztów związanych ze sporem, jeśli z oceny prawnej wynika średnie lub 
wysokie prawdopodobieństwo przegranej, 

• rezerwy na naprawy gwarancyjne i koszty reklamacji – tworzone, jeśli dane historyczne 
wskazują, że koszty napraw gwarancyjnych i reklamacji są istotne, tj. przekraczają wartość 1% 
wartości przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym lub Zarząd przewiduje, że 
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wskutek zmiany warunków bądź przedmiotu gwarancji przyszłe koszty z tego tytułu znacząco 
wzrosną, 

• rezerwy na przyszłe straty z operacji gospodarczych w toku – tworzone, jeśli umowa, której 
stroną jest Spółka z Grupy Kapitałowej rodzi obciążenia, np. podpisano kontrakt, który 
przyniesie straty, nie wywiązano się z warunków kontraktu, co spowoduje obowiązek wypłaty 
odszkodowań, 

• rezerwy na koszty restrukturyzacji – jeśli spełnione są warunki określone w ust. 77 MSR 37 – 
w równowartości określonej w ust. 80-83 MSR 37 
 

Rezerwa na niewykorzystane urlopy jest prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 
pozycji pozostałe zobowiązania.  
 
Zobowiązania  
 
Zobowiązania prezentowane w podziale na długo i krótkoterminowe obejmują: 

• Kredyty i pożyczki, które są wyceniane wg metody zamortyzowanego kosztu                                           
z uwzględnieniem dyskontowania i efektywnej stopy procentowej; kredyty zaciągnięte w 
walutach obcych przeliczane są na złote wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 
bilansowym. 

• Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ceł i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe 
zobowiązania wycenione w kwotach metody zamortyzowanego kosztu, przy czym Grupa 
Kapitałowa nie dyskontuje zobowiązań, jeżeli termin płatności nie przekracza 180 dni, 

• W stosunku do pozostałych zobowiązań finansowych (m.in. zobowiązania z tyt. leasingu) 
stosowana jest wycena wg zamortyzowanego kosztu. 

 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego a także podatek do zwrotu wykazywane są w 
wartości nominalnej w odrębnych pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej w myśl postanowień 
MSR 1 par.68  i nie podlegają kompensatom. 
 
Przychody – ujmowane są w wysokości prawdopodobnych, wiarygodnie wycenionych korzyści 
ekonomicznych, związanych z daną transakcją. 
 
Przychody ze sprzedaży towarów są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 
własności do towarów zostały przekazane nabywcy. 
 
Przychody z usług budowlanych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania prac                          
w przypadku, gdy wynik na kontrakcie można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania 
prac jest ustalany jako udział kosztów poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych 
kosztów całkowitych. Jeżeli wyniku umowy nie można określić w sposób wiarygodny, wówczas 
przychody dotyczące tej umowy ujmowane są tylko do wysokości poniesionych kosztów, których 
odzyskanie jest prawdopodobne. 
 
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania do wartości bilansowej 
netto danego składnika aktywów finansowych. 
 
Koszty – ujmowane są w ciężar wyniku w dacie ich poniesienia, tzn. w dacie wyłączenia aktywów lub 
ujęcia zobowiązań, którym odpowiadają. Grupa Kapitałowa TUP prezentuje koszty w układzie 
funkcjonalnym (kalkulacyjnym), zgodnie z którym koszty klasyfikuje się zgodnie z 
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przyporządkowaniem do działu/rodzaju działalności jako koszty sprzedanych produktów, usług, 
towarów i materiałów, koszty sprzedaży czy ogólnego zarządu. 
Jednocześnie zgodnie z zasadami MSR, ujawnia się dodatkowe informacje na temat kosztów w 
układzie rodzajowym, w tym kwotę amortyzacji i świadczeń pracowniczych. 
 
Koszty działalności operacyjnej – to wszystkie koszty związane ze zwykłą działalnością spółek Grupy 
Kapitałowej, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych. Do kosztów 
działalności operacyjnej zalicza się: 

• Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, współmierne do przychodów  ze 
sprzedaży; 

• Koszty sprzedaży; 

• Koszty ogólnego zarządu. 
 
Zyski i straty z inwestycji 
W oddzielnych pozycjach rachunku wyników ujmowane są zdarzenia nie mające charakteru 
powtarzalnego a ze względu na charakter działalności Spółek z portfela inwestycyjnego TUP S.A., 
których głównym celem jest generowanie wyników finansowych poprzez zwiększanie wartości 
inwestycji rzeczowych i finansowych, zostały zaliczone do działalności operacyjnej (w celu uzyskania 
jednolitej prezentacji zdarzeń). Do tych pozycji zaliczane są: 

• Wynik na sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach powiązanych; 

• Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych; 

• Wynik ze zbycia i przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych; 

• Odpis ujemnej (dodatniej) wartości firmy. 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne – są to pozostałe przychody i koszty operacyjne związane  z 
działalnością obejmujące:  

• Przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz koszty ich sprzedaży i likwidacji; 

• Koszty zaniechanych inwestycji; 

• Odpisane należności i zobowiązania; 

• Wartość niedoborów i nadwyżek 
oraz inne przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością produkcyjną, czy 
usługową a wpływające na skonsolidowany wynik finansowy. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego 
Koszty finansowania zewnętrznego związane bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem aktywów, 
są ujmowane zgodnie z podejściem zawartym w znowelizowanym MSR 23, obowiązującym od 1 
stycznia 2009, tj. są aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, jeżeli istnieje 
prawdopodobieństwo, że w przyszłości przyniosą one spółce korzyści ekonomiczne. Pozostałe koszty 
finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty okresu, w którym zostały poniesione. 
 
Transakcje wyrażone w walutach obcych 
Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej jest złoty polski. 
 
Na dzień przeprowadzenia transakcji gospodarczej, aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej, 
ujmuje się odpowiednio po kursie: 

• Kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, który świadczy dane usługi –w 
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub 
zobowiązań w powiązaniu z transakcją kupna, bądź sprzedaży walut.  



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe TUP S.A. i Grupy Kapitałowej TUP za I półrocze 2010r. 

 

str. 56 

 

• Średnim waluty danego kraju, ustalonym dla danej waluty przez bank centralny (NBP) w 
przeddzień wystawienia faktury lub wynikającym z dokumentu celnego w przypadku, gdy nie 
występuje wymiana waluty umożliwiająca zastosowanie faktycznego kursu kupna lub 
sprzedaży. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

• Pozycje pieniężne – składniki aktywów i pasywów wycenia się po kursie 
średnim NBP, ogłoszonym na dzień bilansowy, uznając że dla znacznych kwot, jest on 
najbardziej zbliżony do kursu realizacji transakcji walutowej, 

• Pozycje niepieniężne – po kursie historycznym waluty z dnia przeprowadzenia transakcji. 
 
Jednostkowy zysk netto na akcję 
Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres 
przez liczbę akcji emitenta w danym okresie, zgodnie z zasadami określonymi w MSR 33 „Zysk 
przypadający na jedną akcję” .  
 
Wynagrodzenia płatne akcjami 
W Grupie Kapitałowej TUP członkowie Zarządu oraz pracownicy jednostek mogą otrzymywać 
wynagrodzenie w formie akcji własnych TUP S.A. (jednostki dominującej). Koszt transakcji 
rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do wartości godziwej na 
dzień przyznania takiego wynagrodzenia. Różnica między wartością godziwą akcji przyznanych w 
formie wynagrodzenia a ceną emisyjną tych akcji obliczona zgodnie z MSSF 2 ujmowana jest w 
odrębnej pozycji kapitału zapasowego i w kosztach wynagrodzeń. 
 
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 
Grupa Kapitałowa przyjęła, że na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych do środków 
pieniężnych zalicza się: 

• Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych z możliwością wykorzystania lub innych 
dyspozycji w czasie nie przekraczającym 3 miesięcy; 

• Inne środki pieniężne przez które rozumie się czeki obce, weksle obce, obligacje obce, lokaty 
z terminem realizacji do 3 m-cy od dnia bilansowego. 

Sprawozdanie jest sporządzane metodą pośrednią. 
 
Podatki  
Podatek bieżący 
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia 
się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających 
zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów 
podatkowych, które obowiązywały na dzień bilansowy.  
Podatek odroczony 
Podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic 
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a 
ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich 
ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg i strat podatkowych 
przeniesionych na następne lata w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie 
osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, ulgi i straty. 
 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana 
czterokrotnie w ciągu roku, na koniec każdego kwartału i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile 
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przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do 
częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.  
 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego 
wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich przejściowych różnic, 
które spowodują w przyszłości zwiększenia podstawy obliczenia podatku dochodowego.  
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane 
są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, 
gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki 
podatkowe (i przepisy podatkowe) prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. 
 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w 
kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 
 
Dywidenda 
Dywidenda wypłacana akcjonariuszom za dany rok obrotowy ujmowana jest jako zobowiązanie w 
sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym nastąpiło zatwierdzenie dywidendy przez Walne 
Zgromadzenie aż do momentu jej wypłaty. 
 
Zobowiązania warunkowe 
Zobowiązanie warunkowe jest prawdopodobnym obowiązkiem, który może powstać w wyniku 
przedsięwzięć, które jednostki Grupy Kapitałowej powzięły w przeszłości. Uwzględnia się także przy 
tym konieczność wystąpienia lub nie wystąpienia określonych zdarzeń (warunków), które nie w pełni 
mogą być kontrolowane przez Grupę Kapitałową.  
 
W związku z tym w przypadku zobowiązań warunkowych nie ma pewności co do konieczności 
angażowania środków finansowych w ich realizację. 
 
Do zobowiązań warunkowych pozabilansowych zaliczane są: gwarancje i poręczenia oraz weksle a 
także zobowiązania wynikające z umów zawierających klauzule warunków zawieszających. 

XI INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Ważne oszacowania i osądy 
 
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania 
profesjonalnych osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz 
prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi 
założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz różnych innych czynnikach, które są 
uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę wydania 
obiektywnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika 
bezpośrednio z innych źródeł.  
  
W istotnych kwestiach Zarząd dokonując szacunku opiera się na opiniach niezależnych ekspertów.  
Szacunki Zarządu TUP S.A., wpływające na wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym, dotyczą: 
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• przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, 

• odpisów aktualizujących składniki aktywów, 

• dyskonta, przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz założeń aktuarialnych używanych przy 
obliczaniu rezerw na odprawy emerytalne, 

• przyszłych wyników podatkowych, uwzględnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony 
podatek dochodowy, 

• stopy dyskonta i przyszłych przepływów pieniężnych szacowanych w związku z wyceną 
instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach, 

• stopy dyskonta i przyszłych przepływów pieniężnych szacowanych w związku z wyceną 
nieruchomości inwestycyjnych, dla których nie ma informacji o porównywalnych 
transakcjach. 

 
Stosowana metodologia ustalania wartości szacunkowych opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu i 
jest zgodna z wymogami MSSF. 
Metodologia ustalania wartości szacunkowych jest stosowana w sposób ciągły względem ostatniego 
okresu sprawozdawczego. 
 

2. Zmiany polityki rachunkowości 
 
Zmiany polityki rachunkowości i stwierdzone błędy dotyczące lat poprzednich i ich wpływ na wynik 

finansowy i kapitał własny 

 
W I kwartale 2010r. Grupa Kapitałowa TUP S.A. wprowadziła następujące zmiany w polityce 
rachunkowości wynikające ze zmian MSFF, które stały się obowiązujące na obszarze EOG od stycznia 
2010 roku zgodnie z odpowiednimi Rozporządzeniami Komisji WE : 
 

1. Wprowadzono zmianę prezentacji wynikającą ze znowelizowanego MSR 27 par. 30 i 31 
polegającą na ujmowaniu bezpośrednio na kapitał własny efektów transakcji nabycia i 
sprzedaży udziałów w spółkach zależnych, które nastąpiły już po uzyskaniu kontroli i wpłynęły 
na wycenę udziałów nie zapewniających kontroli.  

a. W latach poprzednich, przy braku uregulowania tego zagadnienia w MSR 27, Grupa 
stosowała przepisy art. 60 ust.4 Ustawy o rachunkowości odnosząc dodatnią różnicę 
z wyceny udziałów niekontrolujących na wynik okresu. Z tego tytułu Grupa w 2009 
roku wykazała zysk w kwocie 483 tys. zł zaprezentowany w pozycji „przychody 
finansowe” i przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. 

b. Natomiast występująca w I półroczu 2010 r. ujemna różnica – zmniejszenie kapitałów 
własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 923 tys. 
wynikająca z dokonanego podziału udziałów w trakcie połączenia spółek Data 
Logistics i X-press Couriers – została odniesiona jako zmniejszenie kapitałów 
jednostki dominującej w pozycji „niepodzielony wynik lat ubiegłych”. 

c. Na podstawie MSR 27 par. 45 ust. b) Grupa odstąpiła od dokonania 
retrospektywnego przekształcenia danych lat poprzednich. 
 

2. Wprowadzono do stosowania w Grupie zasadę wynikającą ze znowelizowanego MSFF 3 
par.53 polegającą na tym, że poniesione bezpośrednie koszty przejęcia jednostek stanowią 
koszt w miesiącu poniesienia, za wyjątkiem kosztów emisji dłużnych i kapitałowych papierów 
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wartościowych. Koszty, obciążające od 2010 roku wynik okresu, mogą obejmować m.in.: 
usługi doradcze, prawne, wyceny oraz inne usługi profesjonalne lub doradcze. 

 
W pozostałych aspektach dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym za okres od 
1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostały przygotowane we wszystkich istotnych 
aspektach według tych samych zasad wyceny i prezentacji, jak dane za okres sprawozdawczy i są 
porównywalne. 
 
W zakresie znowelizowanego MSFF 3 w kontekście sposobu wyceny udziałów nie zapewniających 
kontroli Grupa kontynuuje wykorzystanie wyceny w wartości proporcjonalnego udziału 
niekontrolujących udziałów w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki zależnej, na 
podstawie przepisu MSFF 3 par. 19,  oraz wycenę wartości firmy w wartości udziału przypadającego 
dla akcjonariuszy jednostki dominującej. 
 

W okresie I półrocza 2010r. nie stwierdzono błędów dotyczących lat poprzednich. 
 
Grupa stosuje zasady rachunkowości w sposób ciągły i w okresie I półrocza 2010 r. nie wystąpiły 
zmiany, które miałyby wpływ na zmianę wyniku finansowego lub kapitałów własnych. 
 

3. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach 
 
Spółka i Grupa Kapitałowa nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć w rozumieniu MSR 31. 
 

4. Wydarzenia po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do 
publikacji 
 
Zgodnie z MSR 10, do zdarzeń następujących po dniu bilansowym zalicza się wszystkie istotne 
zdarzenia jakie miały miejsce od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
do publikacji.  
Można wyróżnić dwa rodzaje tych zdarzeń: 

(a) zdarzenia, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy 
(zdarzenia następujące po dniu bilansowym wymagające dokonania korekt) 

oraz 
(b) zdarzenia, które wskazują na stan zaistniały po dniu bilansowym  

(zdarzenia następujące po dniu bilansowym i niewymagające dokonania korekt). 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które winny być ujawnione w niniejszym sprawozdaniu 
finansowym. 
 

5. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym, a uprzednio 
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 
W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych jednostkowego sprawozdania finansowego TUP S.A. za 
2009r. nastąpiło przesunięcie prezentacyjne w pozycjach związanych z przepływami środków 
pieniężnych z działalności operacyjnej oraz z działalności inwestycyjnej. W wyniki tych zmian suma 
przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej  wzrosła o 33 tys. zł natomiast finansowej 
wzrosła o 455 tys. zł. 
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Zmiany w/w pozycji prezentuje poniższa tabela: 
 

Wyszczególnienie  
Dane opublikowane 

za 2009r. 

 
zmiana 

Dane porównywalne 
opublikowane w 

raporcie za I półrocze 
2010r. 

Korekty razem (1 983) (455) (2 438) 

Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej (1 483) (457) (1 940) 

Zmiana stanu rezerw 1 013 (2) 1 015 

Przepływy inwestycyjne netto z działalności operacyjnej 211 33 244 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

(455) 455 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 457 455 912 

 
W związku z zaniechaniem działalności produkcyjnej w grudniu 2009 roku w spółce Euroconstruction 
dokonano wymaganego przez MSFF 5 przekształcenia danych porównywalnych Rachunku Wyników 
za I półrocze 2009 roku tak, jakby działalność została zaniechana przed dniem bilansowym ostatniego 
prezentowanego okresu.  
 
Nie dokonano przekształcenia sprawozdania z sytuacji finansowej za okres porównywalny z uwagi na 
brak możliwości ustalenia wyceny zapasów i innych pozycji tego sprawozdania wg stanu na 30 
czerwca 2009r. w przypadku zaniechania działalności z końcem 2008 roku. 
 
Dodatkowo zmianie uległo skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w którym 
pozycję „Zysk (strata) przed opodatkowaniem” zwiększono o 1 820 tys. zł a pozycję „Inne korekty, w 
tym działalność zaniechana” zmniejszono o tę samą kwotę. 
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Zestawienie zmian opublikowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat za I półrocze 2009r. 
zawiera poniższa tabela: 
 

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) nara stająco 

Wyszczególnienie 

Przekształcony 
RZiS za okres: Przekształcenia  Opublikowany 

RZiS za okres: 
2009-01-01 na dzień 2009-01-01 
2009-06-30 2009-06-30 2009-06-30 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 106  (563) 14 669  
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów (7 058) 993  (8 051) 
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDA ŻY 7 048  430  6 618  
Koszty sprzedaży (632) 190  (822) 
Koszty ogólnego zarządu (5 455) 701  (6 156) 
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 961  1 321  (360) 
Wynik na sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach 
powiązanych - - - 

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

Wynik ze zbycia i przeszacowania nieruchomości 
inwestycyjnych do wartości godziwych 4 217  - 4 217  

Odpis ujemnej / (dodatniej) wartości firmy - - - 
Pozostałe przychody operacyjne 1 993  (75) 2 068  
Pozostałe koszty operacyjne (437) 492  (929) 
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ 6 734  1 738  4 996  
Przychody finansowe 1 747  (13) 1 760  
Koszty finansowe (5 238) 95  (5 333) 
Udział w zyskach i stratach jednostek rozliczanych 
metodą praw własności 43  - 43  

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 3 286  1 820  1 466  
Podatek dochodowy bieżący (311) - (311) 
Podatek dochodowy odroczony 288  - 288  
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNO ŚCI 
KONTYNUOWANEJ 3 263  1 820  1 443  

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (1 820) (1 820) - 
Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej - - - 
ZYSK (STRATA) NETTO 1 443  - 1 443  
Zysk (strata) netto okresu przypadające udziałowcom 
niekontrolującym (188)   (188) 

Zysk (strata) netto okresu przypadające akcjonariuszom 
jednostki dominującej 1 631    1 631  

 

6. Informacje o transakcjach z osobami powiązanymi w okresie I półrocza 2010 roku 
 
W okresie sprawozdawczym nie zawarto transakcji z osobami powiązanymi za wyjątkiem kontynuacji 
do marca 2010r. wynajmu mieszkania od Spółki United Distributors, której 100% udziałowcem jest 
Pan Robert Jacek Moritz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu TUP S.A. Kwota miesięcznej opłaty za 
wynajem wynosi 10 tys. zł. 
  

7. Informacje o postępowaniach sądowych toczących się w okresie 2010 roku 
 
W okresie I półrocza 2010r. TUP S.A. i podmioty z Grupy Kapitałowej nie były stroną w istotnych 
postępowaniach sądowych. 
 
W dniu 16 kwietnia 2010r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy, rozstrzygnął na 
korzyść Euroconstruction Sp. z o.o. (Spółka) spór toczący się pomiędzy Spółką oraz Erbud S.A. i 
Portem Lotniczym Szczecin Goleniów Sp. z o.o. (występujące razem). 
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Spór dotyczył zapłaty należności a tytułu umowy z dnia 17.10.2005r., której przedmiotem było 
wykonanie przez Euroconstruction robót budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę 
terminali pasażerskich lotniska Szczecin-Goleniów. 
Euroconstruction domagała się uregulowania należności z tytułu umowy, natomiast Erbud w pozwie 
wzajemnym przeciwko Spółce, Żądał kar umownych tytułem przekroczenia terminu zakończenia 
robót. 
W rezultacie Sąd oddalił w całości pozew wzajemny Erbud przeciw Euroconstruction o zapłatę kwoty 
450 tys. zł, a także zasądził solidarnie od obu pozwanych na rzecz Euroconstruction kwoty 374,8 tys. 
zł wraz z odsetkami (stanowi to 87% dochodzonych przez Spółkę kwot). 
Wyrok Sądu nie jest prawomocny. 
 

8. Ujęcie programu motywacyjnego w sprawozdaniu finansowym 
 
Koszty wynagrodzeń obejmują również koszty związane z programami motywacyjnymi dla członków 
kluczowego kierownictwa Spółki. Na dzień bilansowy w Spółce funkcjonował Program Motywacyjny 
II, który rozpoczął się 19 sierpnia 2009r. i kończy się 31 grudnia 2013r. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 23/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP S.A. z dnia 22 maja 2009 
roku ustanowiony został Program Motywacyjny II dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej 
Spółki TUP S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej TUP S.A. 
Program Motywacyjny II rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia 2009 roku i wygasa 31 grudnia 2013 roku. 
W celu realizacji Programu Motywacyjnego II Spółka TUP S.A. wyemituje 300.000 imiennych 
warrantów subskrypcyjnych serii B po cenie emisyjnej równej 0,00 PLN. Każdy warrant będzie 
uprawniał do nabycia jednej akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN, wyemitowanej 
w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warranty będą oferowane w trzech 
równych transzach w latach 2010-2012. w trzech transzach. 
W I transzy zaoferowanych zostanie 100 000 warrantów po spełnieniu następujących warunków 
nierynkowych:  

− spełnienia kryterium ekonomicznego w danym roku obrotowym w postaci wykonania założeń 
planu biznesowego Spółki odpowiednio dla Transzy I – w roku 2009, Transzy II – w roku 2010, 
Transzy III – w roku 2011. Potwierdzenia spełnienia kryterium ekonomicznego dla danej Transzy 
dokona Rada Nadzorcza TUP S.A. przed dniem emisji warrantów. 

− pozostawania przez Osobę Uprawnioną nieprzerwanie w stosunku pracy lub innym stosunku 
prawnym, będącym podstawą pełnienia funkcji, wykonywania obowiązków lub świadczenia pracy 
bądź usług na rzecz Spółki TUP S.A. lub spółek z Grupy Kapitałowej TUP S.A. od dnia podpisania 
Umowy Uczestnictwa do dnia odpowiednio: 31 grudnia 2009 roku – dla Transzy I, 31 grudnia 2010 
roku – dla Transzy II oraz 31 grudnia 2011 roku – dla Transzy III. 

Posiadacz warrantu będzie mógł nabyć akcję serii G po cenie emisyjnej równej kursowi zamknięcia 
akcji Spółki TUP S.A. z sesji na GPW z dnia  poprzedzającego dzień zawarcia Umowy Uczestnictwa.  
Dla Transzy I ten dzień to 18 sierpnia 2009 roku. Kurs zamknięci akcji Spółki TUP S.A. w dniu  
18 sierpnia wynosił 6,70 PLN. W modelu wyceny jako cenę wykonania przyjęto wartość 6,70 PLN. 
Bieżąca cena rynkowa, to cena akcji Spółki TUP S.A. z dnia wyceny. Na dzień 19 sierpnia 2009 roku 
kurs akcji Spółki na zamknięciu wynosił 7,70 PLN. 
Zmienność ceny akcji została oszacowana na podstawie historycznych wahań stopy zwrotu z akcji 
Spółki TUP S.A. Stopy zwrotu, które posłużyły za podstawę do oszacowania zmienności kursów akcji, 
obliczone zostały na podstawie historycznych notowań i wypłaconych dywidend. Okres obserwacji 
wynosi 2,37 lat i jest równy długości czasu życia przyznanych warrantów. Okres ten obejmuje 
notowania od dnia 5 kwietnia 2007 roku do dnia 18 sierpnia 2009 roku. 
Za miarę zmienności stopy zwrotu przyjęto odchylenie standardowe oszacowane na podstawie 
danych historycznych. Oczekiwaną zmienność przyjęto na poziomie 61,67 procent. 
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Łączny koszt warrantów przyznanych w Transzy I Programu Motywacyjnego II w Spółce TUP S.A. 
wynosi 313 tys. zł. Ponieważ okres nabywania uprawnień do warrantów przyznanych w Transzy I 
obejmuje okres od 19 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku, cały koszt Transzy I został ujęty w roku 
obrotowym 2009. 
Koszt Transzy I podlega podziałowi pomiędzy spółki, których pracownikom przyznano warranty. 
Każda ze spółek ujmuje w swoim sprawozdaniu finansowym koszt Transzy I w wysokości 
proporcjonalnej do liczby warrantów przyznanej jej pracownikom. Poniższa tabela przedstawia liczbę 
warrantów przyznaną pracownikom w Transzy I oraz koszt obciążający poszczególne spółki z Grupy 
Kapitałowej TUP S.A.  
 
Koszty I Transzy Programu Motywacyjnego II 

Wyszczególnienie TUP S.A. 
TUP Property 

S.A.  
Euroconstruction  

Sp. z o.o. 
Port Jachtowy 

Nieporęt Sp. z o.o. 
Razem 

Liczba warrantów (szt.) 73 000 24 000 2 000 1 000 100 000 

Koszt (tys. zł) 229 75  6  3  313  

 
W dniu 12 maja 2010r. Rada Nadzorcza na podstawie przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki w 
dniu 12 maja 2010r. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2009, potwierdziła 
spełnienie warunków koniecznych w postaci kryterium ekonomicznego za dany roku obrotowy, 
do przyznania Warrantów zgodnie z Programem Motywacyjnym II dla I Transzy. Na tym samym 
posiedzeniu Rada Nadzorcza uchwaliła listę osób uprawnionych do warrantów II Transzy Programu 
Motywacyjnego II. Koszt Transzy II podlega podziałowi pomiędzy spółki, których pracownikom 
przyznano warranty. Każda ze spółek ujmuje w swoim sprawozdaniu finansowym koszt Transzy II w 
wysokości proporcjonalnej do liczby warrantów przyznanej jej pracownikom. 
 
Koszty II Transzy Programu Motywacyjnego II 

Wyszczególnienie TUP S.A. 
TUP Property 

S.A.  
Port Jachtowy 

Nieporęt Sp. z o.o. 
Razem 

Liczba warrantów (szt.) 73 000 24 000 3 000 100 000 

Koszt (tys. zł) 183 60  7  250 

 
W 2010 r. wygasły postanowienia Programu Motywacyjnego I uchwalonego na lata 2007-2009 . 
Rada Nadzorcza TUP S.A. na posiedzeniu w dniu 12 maja 2010r. przyjęła uchwałę w sprawie 
spełnienia warunków Programu Motywacyjnego I zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 
23 kwietnia 2007. Na podstawie przedłożonego przez Zarząd Spółki wyliczenia wyników osiągniętych 
przez Spółkę w latach 2007-2009, Rada Nadzorcza potwierdziła, że nie został spełniony warunek 
ekonomiczny ustalony przez Walne Zgromadzenie dla realizacji Programu Motywacyjnego I.  
W związku z tym na podstawie przepisów MSFF 2.19 i 20 w I półroczu 2010r. wyksięgowano rezerwę 
utworzoną w latach ubiegłych na koszty programu motywacyjnego w łącznej kwocie 1 712 tys. zł 
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