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I. Dane identyfikacyjne 
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. (dalej „Spółka” lub LRH S.A.) 
Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn  

Artur Niczyporuk, Prezes Zarządu od 16 marca 2018 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
1. Sebastian Kwiecień, członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego 
wykonywania czynności Prezesa Zarządu od 19 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r. 
2. Andrzej Ryl, Prezes Zarządu od 4 stycznia 2016 r. do 19 lutego 2018 r. 

1. Standardy obsady kadrowej. 
2. Cele i zadania nałożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki. 

Lata 2017-2018 (do 7 grudnia 2018 r.), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem, mających wpływ na działalność objętą kontrolą, 
a w szczególności danych dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Lublinie 

 

1. Katarzyna Durakiewicz, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/158/2018 z 24 października 2018 r.  

2. Sławomir Dąbrowski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/157/2018 z 24 października 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że LRH S.A. prawidłowo realizował zadania 
wynikające z wprowadzenia nowych zasad zarządzania mieniem państwowym. 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu prowadzono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a wybrany kandydat posiadał wymagane kwalifikacje. 
Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przekraczało 
wyznaczonych przepisami prawa limitów. W Spółce ustalono standardy obsady 
kadrowej w zakresie powoływania członków Zarządu oraz zasady wynagradzania 
członków Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach sprawowanego nadzoru, nie wyznaczył 
Spółce celów do realizacji. LRH S.A. wykonywał zadania zaplanowane we własnym 
zakresie. Członkowie Rady Nadzorczej dokonywali systematycznej oceny 
działalności Spółki oraz terminowo przedkładali wymagane sprawozdania 
z działalności. 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki była stabilna, a bieżące dane finansowe nie 
wskazują na zagrożenie dla kontynuowania działalności w dotychczasowej formie.  

 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej „ustawa o NIK”. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Standardy obsady kadrowej 

1.1. Powoływanie i odwoływanie członków organów zarządzających 
i nadzorczych Spółki 

1.1.1. Skarb Państwa posiada pakiet większościowy akcji LRH S.A., wynoszący 
87,96%, a nadzór właścicielski nad Spółką sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Organami Spółki były: jednoosobowy Zarząd, sześcioosobowa Rada 
Nadzorcza (dalej „RN”) z pięcioma reprezentantami Skarbu Państwa oraz Walne 
Zgromadzenie (dalej „WZ”). 

W okresie objętym kontrolą RN wybrała Prezesa Zarządu, a WZ powołało członków 
RN. W związku ze zmianami w składzie Zarządu i RN, Spółka złożyła wnioski 
o wprowadzenie stosownych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. 

(akta kontroli str. 3-23, 368-369) 

1.1.2. Według § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej „Lubelski Rynek Hurtowy” 
w Elizówce4, do czasu podjęcia uchwały WZ w sprawie ustalenia zasad i trybu 
postępowania kwalifikacyjnego, postępowania kwalifikacyjne na stanowisko członka 
Zarządu Spółki przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w art. 19a ust. 
2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników5 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka 
zarządu w niektórych spółkach handlowych6. 

W dniu 27 czerwca 2018 r. Zwyczajne WZ podjęło uchwałę nr 6 w sprawie 
określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu 
zarządzającego. W uchwale tej, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym7, określono wymogi, jakie musi 
spełniać kandydat na członka organu zarządzającego. WZ nie wprowadziło 
w Spółce zasad odwołania członków organu zarządzającego. 

(akta kontroli str. 4-23, 271-276, 279-280) 

1.1.3. RN z dniem 19 lutego 2018 r. odwołała Andrzeja Ryla ze stanowiska Prezesa 
Zarządu na podstawie § 31 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, przed upływem trzyletniej 
kadencji8. W protokole z posiedzenia RN oraz uchwale nr 2/2018 nie podano 
uzasadnienia odwołania. Z wyjaśnień Przewodniczącego RN wynika, że przyczyną 
była negatywna opinia RN w zakresie przedstawionych przez Prezesa dokumentów 
(Strategii Rozwoju oraz planu rzeczowo-finansowego na 2018 r.).  

RN delegowała swojego członka do czasowego wykonywania czynności Prezesa 
Zarządu od 19 lutego 2018 r.  

Zwyczajne WZ w dniu 27 czerwca 2018 r. udzieliło poprzedniemu Prezesowi 
Zarządu oraz wszystkim członkom RN absolutorium z wykonania obowiązków 
w roku obrotowym 2017.  

(akta kontroli str. 232-235, 270, 279-280, 447) 

                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocenę cząstkową formułuje się 
jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.  
4 Tekst jednolity uwzgledniający zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2017 r., dalej 
„Statut Spółki”. 
5 Dz. U z 2017 r. poz. 1055, ze zm., dalej „ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”. 
6 Dz. U Nr 55, poz. 476, ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego”. 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm., dalej „ustawa o zasadach zarządzenia mieniem państwowym”. 
8 Trzyletnia kadencja Prezesa Zarządu rozpoczęła się 4 stycznia 2016 r. 
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1.1.4. RN przeprowadziła w I kwartale 2018 r. postępowanie kwalifikacyjne 
dotyczące wyboru Prezesa Zarządu. Zostało ono przeprowadzone na podstawie 
art. 19a ust. 2 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 
oraz zgodnie z zasadami, określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego.  

RN określiła treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, datę jego 
opublikowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń od kandydatów oraz 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących 
przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, a także zakres informacji, jakie zostaną 
udostępnione kandydatom. Kandydaci na członka Zarządu musieli spełniać 
wymagania m.in. w zakresie ukończenia studiów wyższych, co najmniej 
pięcioletniego stażu pracy, niepodlegania ograniczeniom i zakazom zajmowania 
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, posiadania znajomości zasad 
funkcjonowania rynków hurtowych i problematyki rolnictwa.  

W postępowaniu wpłynęło pięć zgłoszeń, RN odrzuciła zgłoszenia dwóch osób 
i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadziła z trzema kandydatami. W celu weryfikacji 
kwalifikacji i doświadczenia kandydatom zadano siedem jednakowych pytań, 
a udzielone odpowiedzi były ocenione indywidualnie przez członków RN. Wybrany 
przez RN kandydat uzyskał 152 punkty, w ocenie jej członków posiadał odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu. Kandydat 
ukończył Akademię Rolniczą (magister inżynier zootechniki), posiadał ponad 20-
letnie doświadczenie zawodowe, od 2016 r. był zastępcą dyrektora Lubelskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

(akta kontroli str. 236-269) 

1.1.5. W okresie objętym kontrolą członkowie Zarządu przestrzegali ograniczeń 
w zakresie pełnienia funkcji w organach innych podmiotów, wskazanych w art. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne9.  

RN na etapie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego weryfikowała spełnienie 
ww. ograniczeń. Członkowie Zarządu składali Prezesowi Rady Ministrów 
oświadczenia o stanie majątkowym, w których deklarowali spełnienie wymaganych 
warunków w zakresie ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej.  

(akta kontroli str. 278, 449) 

1.1.6. Spółka nie dysponuje dokumentami dotyczącymi kwalifikacji członków RN.  
(akta kontroli str. 424) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2. Wynagradzanie członków organu zarządzającego i organu nadzorczego 
1.2.1. W Spółce wprowadzono zasady wynagradzania Zarządu i członków RN10, 
które zostały dostosowane do wymagań ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami11. 

Miesięczne wynagrodzenie stałe kształtowało się od dwóch do czterech – krotności 
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, 
a wynagrodzenie zmienne było uzależnione od poziomu realizacji celów 

                                                      
9 Dz. U z 2017 poz. 1393. 
10 Uchwały Nadzwyczajnego WZ z 29 grudnia 2016 r.: uchwała nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków 
Zarządu Spółki, uchwała nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN Spółki.  
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, ze zm. 
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zarządczych. RN została upoważniona do określenia kwotowo miesięcznego 
wynagrodzenia stałego oraz szczegółowych celów zarządczych. 

Miesięczne wynagrodzenie członków RN ustalono w wysokości 0,75-krotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 
Prezesa GUS. Podwyższenie tego wynagrodzenia o 10% dotyczyło 
Przewodniczącego RN, a o 5% – Wiceprzewodniczącego i Sekretarza RN.  

(akta kontroli str. 408-409, 416-419) 

1.2.2. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz członków RN 
nie przekraczała limitów określonych w uchwałach WZ z 29 grudnia 2016 r.  

Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania12 zawarte z Prezesem Zarządu 
zabezpieczały w sposób prawidłowy interesy Spółki. Według ww. umów poza 
wynagrodzeniem Spółka udostępniła do korzystania, w zakresie niezbędnym 
do wykonywania przez Prezesa usług zarządczych, urządzenia techniczne oraz inne 
zasoby stanowiące mienie Spółki, np. pomieszczenia biurowe, samochód, telefon 
komórkowy, komputer. Określono zasady korzystania z ww. zasobów i limity 
miesięczne kosztów ich użycia. Spółka zobowiązała się również do ponoszenia 
kosztów związanych ze świadczeniem usług zarządzania poza siedzibą, 
w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania oraz do pokrycia 
kosztów ubezpieczenia w celu ochrony Spółki przed ewentualnymi szkodami. 
Zarządzający zobowiązał się, że w okresie obowiązywania umowy nie będzie 
prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Prezes Zarządu nie otrzymał odprawy w związku z zastąpieniem w 2017 r. umowy 
o pracę umową o świadczenie usług zarządzania. W związku z odwołaniem 
19 lutego 2018 r. Prezesa Zarządu, Spółka wypłaciła odprawę w wysokości 
trzymiesięcznego wynagrodzenia oraz część zmienną wynagrodzenia stanowiącą 
uzupełnienie za rok obrotowy 2017. 

(akta kontroli str. 380-402, 428-432) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.3. Monitorowanie działalności spółki 
1.3.1. W LRH S.A. zostały sporządzone kwartalne informacje o spółce oraz 
sprawozdania F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach 
na środki trwałe. Przewodniczący RN ww. kwartalne informacje przekazał terminowo 
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej „MRiRW”) wraz z kwartalnymi 
sprawozdaniami z działalności RN.  

(akta kontroli str. 447, 450) 

1.3.2. W okresie objętym kontrolą członkowie RN sprawowali kolegialnie nadzór nad 
działalnością Spółki i nie delegowali swoich przedstawicieli do prowadzenia kontroli 
konkretnych obszarów jej działalności. Na posiedzeniach RN13 omawiano m.in. 
bieżącą sytuację finansowo-organizacyjną Spółki, wykonanie planów rzeczowo-
finansowych, a także dokonywano oceny działalności Spółki.  

RN podejmowała uchwały dotyczące m.in. oceny sprawozdań finansowych za dany 
rok obrotowy, oceny prac Zarządu, odwoływania i powoływania członka Zarządu, 
wydawania zgody na nabycie składnika majątku trwałego, opiniowania strategii oraz 
planów rzeczowo-finansowych.  

                                                      
12 Umowa z 31 marca 2017 r. oraz umowa z 16 marca 2018 r. 
13 Badaniem objęto protokoły z posiedzeń RN z 2017 i 2018 r. (do sierpnia). 
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W związku z brakiem wykonania zaleceń RN w zakresie opracowania dokumentów 
strategicznych, RN odwołała Prezesa Zarządu.  

(akta kontroli str. 252-255, 265-269, 281-284, 295-301, 303-356, 567) 

WZ zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy 2017. Zysk Spółki14, zgodnie z uchwałą WZ, został 
przekazany w całości na kapitał zapasowy. 

(akta kontroli str. 279-280) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu prowadzono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a wybrany kandydat posiadał wymagane kwalifikacje. 
Wynagrodzenie członków RN i Zarządu nie przekraczało limitów, wyznaczonych 
przepisami prawa. W Spółce ustalono standardy obsady kadrowej w zakresie 
powoływania członków Zarządu oraz zasady wynagradzania członków Zarządu 
i RN. Członkowie RN dokonywali systematycznej oceny działalności Spółki oraz 
terminowo przedkładali wymagane sprawozdania z działalności. 

2. Cele i zadania nałożone przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

2.1. Realizacja zaplanowanych zadań 
2.1.1. W okresie objętym kontrolą Spółka nie posiadała wieloletniego planu 
strategicznego, pozytywnie zaopiniowanego przez RN.  
W 2017 r. prowadzono prace analityczne i badawcze w celu opracowania Strategii 
Rozwoju Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. na lata 2018-2020. Spółka zleciła 
podmiotom zewnętrznym usługi doradztwa, których opracowania miały być 
niezbędne do ustalenia kierunków rozwoju Spółki na lata 2018-2020. Za wykonane 
usługi Spółka zapłaciła 62,1 tys. zł. 

RN w uchwale z 16 listopada 2017 r. określiła zakres strategicznego planu 
wieloletniego na lata 2018-2020 wskazując, że powinien on uwzględniać m.in. 
rodzaj prowadzonej działalności, sektor, w którym działa Spółka, jak również politykę 
właścicielską oraz jej rolę w realizacji określonych programów gospodarczych. RN 
uchwałą z 20 grudnia 2017 r. negatywnie zaopiniowała Strategię Rozwoju LRH S.A. 
w Elizówce na lata 2018-2020. W uzasadnieniu do uchwały RN wskazała, że 
dokument nie był kompletny w zakresie budowy hali magazynowej, hali handlowo-
wystawienniczej, platformy sprzedażowej, a także negatywnie oceniła harmonogram 
realizacji zadań. Według RN, przedstawiona przez Zarząd Strategia nie zawierała 
kierunków rozwoju popartych analizami i zapotrzebowaniem rynku. Zarząd został 
zobowiązany do przedłożenia RN poprawionej Strategii do 31 stycznia 2018 r. 
Wydatki Spółki na sporządzenie aktualizacji Strategii wyniosły 15,7 tys. zł.  

Zarząd Spółki przyjął 31 stycznia 2018 r. uzupełnioną Strategię. RN 12 lutego 
2018 r. nie podjęła uchwały w sprawie jej zaopiniowania. Z wyjaśnień 
Przewodniczącego RN wynika, że powodem negatywnego zaopiniowania Strategii 
były jej braki z zakresu perspektywy rozwoju Spółki. 

Prezes Zarządu podał, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Strategii, 
analizowane jest przedsięwzięcie dotyczące przetwórstwa owoców i warzyw oraz 

                                                      
14 Zysk netto za 2017 r. w wysokości 80,2 tys. zł, zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.565,7 tys. zł, wynikający ze stwierdzenia 

nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2006. 
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rozbudowy infrastruktury LRH S.A. Stwierdził również, iż jeżeli okaże się, 
że elementy dotychczasowej Strategii są przydatne, na pewno będą wykorzystane. 

(akta kontroli str. 566-567) 

2.1.2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach sprawowanego nadzoru, nie 
wyznaczył Spółce celów do realizacji. LHR S.A. w latach 2017-2018 realizował 
zadania i cele ujęte w rocznych planach rzeczowo-finansowych. Spółka m.in. 
przeprowadziła częściową modernizację budynków, realizowała zaplanowaną 
działalność marketingową, podejmowała działania zmierzające do maksymalizacji 
przychodów i wykorzystania posiadanej powierzchni przeznaczonej na wynajem. 

 (akta kontroli str. 164-231) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

2.2. Wprowadzenie i przestrzeganie wymagań określonych w art. 17 ust.1-4, 6 
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

2.2.1 W Statucie Spółki zostały wprowadzone zapisy wynikające z uregulowań 
wprowadzonych w art. 17 ust. 1-4, 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym.  

(akta kontroli str. 4-23) 

2.2.2. W okresie objętym kontrolą WZ dwukrotnie podjęło uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na czynności dotyczące realizacji inwestycji budowy hali 
handlowo-magazynowej oraz zawarcia warunkowej umowy najmu. 

RN wyrażała zgodę lub opinię w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1-4, 6 
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dotyczyło to m.in. opinii na 
temat ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, zgody na realizację 
inwestycji oraz nabycie składnika aktywów trwałych. 

(akta kontroli str. 411-415)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Spółka pomimo nieprzyjęcia wieloletniego planu strategicznego, działała w oparciu 
o roczne plany rzeczowo-finansowe. W Spółce wprowadzono i przestrzegano 
wymagania określone w art. 17 ust. 1-4 i 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym. 

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki 

3.1. Wyniki działalności Spółki 
3.1.1. Przychody15 Spółki w 2017 r. wyniosły 12.788,2 tys. zł i były wyższe 
o 90,6 tys. zł (tj. o 0,7%) od przychodów z 2016 r. (12.697,6 tys. zł).  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 w 2017 r. 
(12.546,9 tys. zł) były niższe od zaplanowanych o 1.463,4 tys. zł (stanowiły 89,6% 
planu). Nie osiągnięto głównie zaplanowanych przychodów z tytułu sprzedaży 
towarów (1.013,4 tys. zł) przez Centrum Handlu Zagranicznego i Promocji (dalej 
„CHZiP”) z powodu braku umów z dostawcami i odbiorcami artykułów rolnych, 
a także przychodów pobieranych przy bramie wjazdowej (174 tys. zł) ze względu 
m.in. na mniejszą liczbę producentów i klientów odwiedzających Lubelski Rynek 
Hurtowy w Elizówce.  

                                                      
15 Przychody netto ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe – według rachunku zysku i strat. 
16 Bez zmiany stanu produktów.  
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Do 30 września 2018 r. zrealizowano przychody w kwocie 11.700 tys. zł (tj. 77,3% 
planu rocznego). 

W okresie objętym kontrolą podstawowym przedmiotem działalności Spółki był 
wynajem powierzchni handlowych i biurowych, dzierżawa placów i terenów, 
refakturowanie usług najemcom świadczonych przez podmioty zewnętrzne, 
pobieranie opłat wjazdowych, prowadzenie giełdy samochodowej, organizowanie 
konferencji i kampanii reklamowych. W 2017 r. przychody Spółki z tego tytułu 
(11.560,4 tys. zł) stanowiły 92,1% przychodów netto ze sprzedaży (12.546,9 tys. zł), 
a w 2018 r. (do 30 września) osiągnięto przychody w kwocie 8.757,9 tys. zł.  

W 2017 r. przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 986,5 tys. zł (7,9% 
osiągniętych przychodów), a w 2018 r. (do 30 września) osiągnięto przychody 
w kwocie 2.178,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 29, 78-81, 155-158, 182, 222-223, 453) 

3.1.2. LRH S.A. na koniec 2017 r. wykazał zysk netto w wysokości 80,2 tys. zł, który 
był wyższy o 4,3 tys. zł (tj. o 5,7%) od wyniku zaplanowanego (75,9 tys. zł). Zysk 
Spółki został przekazany w całości na kapitał zapasowy.  

W 2017 r. Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 42,2 tys. zł (96,1% 
planu). Zysk ten był niższy o 233 tys. zł od osiągniętego w 2016 r. (275,2 tys. zł) 
i stanowił 15,3%. Było to spowodowane głównie niższymi przychodami netto 
ze sprzedaży produktów o 933,6 tys. zł. 

Z działalności operacyjnej związanej ze sprzedażą produktów (m.in. najem 
powierzchni biurowej, handlowej, gastronomicznej, opłaty pobierane na bramie 
wjazdowej dla kupujących i sprzedających, giełda samochodowa, usługi 
refakturowane) w 2017 r. osiągnięto zysk w kwocie 257,2 tys. zł, a w I półroczu 
2018 r. – 784,8 tys. zł. Rentowność netto tej działalności w 2017 r. wyniosła 2,2%, 
a w I półroczu 2018 r. 12,5%.  

Z działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży towarów odnotowano stratę: 

 w 2017 r. w kwocie 215 tys. zł przy rentowności netto -17,8%,  

 w I półroczu 2018 r. w kwocie 37,6 tys. zł przy rentowności netto -1,1%.  
(akta kontroli str. 56, 88-89, 155-156, 280, 451-452) 

3.1.3. W 2017 r. koszty17 Spółki wyniosły 12.679,0 tys. zł i stanowiły 102,5% 
kosztów z 2016 r. (12.366,6 tys. zł). Koszty działalności operacyjnej w 2017 r. to 
12.466,7 tys. zł i były wyższe o 229,0 tys. zł (o 1,9%) od kosztów z 2016 r. 
(12.237,7 tys. zł). Zwiększenie to było głównie spowodowane wzrostem wartości 
sprzedanych towarów. 

Wartość kosztów działalności operacyjnej w 2017 r. (12.466,7 tys. zł) stanowiła 
89,3% planu (13.966,4 tys. zł). Spowodowane to było przede wszystkim niższymi 
kosztami remontów i sprzedanych towarów. Koszty te w 2018 r. (do 30 września) 
wyniosły 10.381,5 tys. zł, tj. 72,4% planu rocznego. 

W okresie objętym kontrolą na koszty działalności operacyjnej składały się przede 
wszystkim: amortyzacja - 27,6% kosztów w 2017 r. i 15,6% w 2018 r. 
(do 30 września), wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 
odpowiednio 22,6% i 20,2%, zużycie materiałów i energii – 13,6% i 15,6%, wartość 
sprzedanych towarów – 7,5% i 20,2%.  

(akta kontroli str. 29, 158-160, 194, 222, 225) 

                                                      
17 Koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe.  
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3.1.4. Wartość bilansowa Spółki na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 77.151,5 tys. zł 
i stanowiła 102,3% wartości według stanu na 31 grudnia 2016 r. (75.397,3 tys. zł).  

Aktywa trwałe na koniec 2017 r. stanowiły 86,6% wartości aktywów i wyniosły 
66.844,5 tys. zł. Największy udział w tej grupie (86,4%) miały rzeczowe aktywa 
trwałe (57.773,1 tys. zł)18, których wartość zmniejszyła się o 3.356,7 tys. zł 
w odniesieniu do stanu na koniec 2016 r. (61.129,8 tys. zł), głównie z powodu 
dokonywanej amortyzacji. W okresie objętym badaniem inwestycje długoterminowe 
to nieruchomości (działka 9,4 ha) o wartości 8.918,4 tys. zł. 

Aktywa obrotowe (9.873,7 tys. zł) stanowiły na 31 grudnia 2017 r. 12,8% wartości 
aktywów i wzrosły od początku roku obrotowego o 5.117,2 tys. zł. W aktywach 
obrotowych główną pozycję stanowiły inwestycje krótkoterminowe (środki 
pieniężne), które wyniosły 7.826,8 tys. zł.  

W 2017 r. aktywa Spółki były finansowane głównie (w 95,2%) kapitałem własnym 
(73.457,7 tys. zł), który składał się w ponad 80% z kapitału podstawowego 
(59.015 tys. zł). Wartość kapitału zapasowego wzrosła o 4,2% (do 6.121,2 tys. zł) 
w stosunku do roku poprzedniego. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zwiększyły się do 3.693,8 tys. zł na koniec 
2017 r., tj. o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w tym zobowiązania 
krótkoterminowe zmniejszyły się o 7,4% (do 1.682,5 tys. zł), a rezerwy zwiększyły 
się o 14% (do 2.000,2 tys. zł). Nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.  

(akta kontroli str. 24-47, 54) 

3.1.5. W sierpniu 2017 r. RN podjęła uchwałę w sprawie zasad wyboru firmy 
audytorskiej do przeprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki (określiła kryteria 
wyboru oraz sposobu oceny ofert) oraz przyjęła treść ogłoszenia będącego 
zaproszeniem do składania ofert. Czynności RN po złożeniu ofert na badanie 
sprawozdania finansowego były zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V 
Wytycznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską 
badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa. 
We wrześniu 2017 r. RN podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 
i 2018 za wynagrodzeniem nie wyższym niż 10,4 tys. zł netto. Umowa na badanie 
sprawozdania finansowego19 zawierała istotne postanowienia wskazane w ww. 
Wytycznych.  

(akta kontroli str. 285-302) 

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. oraz sprawozdanie Zarządu 
z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie ze wskazówkami określonymi 
w Wytycznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających 
sprawozdanie finansowe za rok 2017.  

(akta kontroli str. 24-47) 

3.1.6. Według analizy przeprowadzonej przez biegłego rewidenta, w 2017 r. poziom 
wskaźnika rentowności sprzedaży netto20 (informujący o opłacalności sprzedaży) 
wyniósł 0,6%, a wskaźnik rentowności aktywów21 (wskazujący zdolność Spółki 
do wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem) – 0,1%.  
Ww. wskaźniki rentowności były niższe od osiągniętych w roku poprzednim 
i wyniosły odpowiednio 2% oraz 0,3%. W 2018 r. (do 30 września) wskaźnik 

                                                      
18 Znaczącą część (99,96%) rzeczowych aktywów trwałych w 2017 r. stanowiły środki trwałe (57.752,6 tys. zł). 
19 Z 16 października 2017 r.  
20 Relacja wyniku finansowego netto do przychodów ze sprzedaży.  
21 Relacja wyniku finansowego netto do wartości aktywów. 
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rentowności sprzedaży netto wyniósł 9,8%, a wskaźnik rentowności aktywów – 
1,4%. 

Wskaźnik płynności bieżącej22 (informujący o potencjalnej zdolności do spłaty 
bieżących zobowiązań za pomocą krótkoterminowych aktywów) ukształtował się 
na wysokim poziomie, zwiększył się z 2,6 w 2016 r. do 5,6 w 2017 r. W 2018 r. 
(do 30 września) wskaźnik ten wyniósł 5,8.  

Wskaźnik stopa zadłużenia23, określający udział kapitałów obcych (zobowiązań) 
finansujących aktywa jednostki w kapitale ogółem (pasywach) w 2017 r. wyniósł 
4,8% i pozostał na poziomie roku poprzedniego. Wskaźnik zadłużenia kapitału 
własnego24 w latach 2016-2017 pozostał na poziomie 5%.  

(akta kontroli str. 59-61, 93, 224-225) 

Wskaźnik wydajności zatrudnionego, stanowiący relację przychodów z całokształtu 
działalności do średniorocznej liczby zatrudnionych osób, w 2017 r. wyniósł 
330,5 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 570) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

3.2. Podejmowanie działań przy pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-
finansowej  
3.2.1. W okresie objętym kontrolą Zarząd Spółki przedstawiał na posiedzeniach RN 
informację o bieżącej działalności Spółki, w tym raport dotyczący sytuacji 
ekonomiczno-finansowej, sprawozdanie o realizacji inwestycji i remontów, 
informację na temat polityki zatrudnienia, zawartych umów cywilnoprawnych, 
darowizn i działalności sponsoringowej, działalności CHZiP.  

(akta kontroli str. 281-356) 

[...]25  
 (akta kontroli str. 221-231) 

Według biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe za 2017 r., 
sytuacja ekonomiczna Spółki nie stanowi zagrożenia dla kontynuowania działalności 
i daje podstawy do realizacji zadań w zakresie rozwoju.  

(akta kontroli str. 64) 

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano dywidend. Zysk Spółki za 2017 r. został 
w całości przekazany na kapitał zapasowy.  

(akta kontroli str. 277) 

3.2.2. Przewodniczący RN, zgodnie z wytycznymi określonymi w Zasadach nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, przekazał do MRiRW 
kwartalne informacje o Spółce, zatwierdzone przez WZ sprawozdanie finansowe 
za 2017 r. oraz sprawozdania kwartalne RN. 

(akta kontroli str. 447, 450) 

3.2.3. W wyniku przeprowadzonej w Spółce kontroli P/17/017 Nadzór nad spółkami 
z udziałem Skarbu Państwa, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków 
pokontrolnych. 

(akta kontroli str. 369) 

                                                      
22 Relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
23 Relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do pasywów. 
24 Relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do kapitału własnego.  
25 Najwyższa Kontroli Delegatura w Lublinie wyłączyła z publikacji fragment wystąpienia pokontrolnego na podstawie art. 5 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.), w związku 
z objęciem tego fragmentu tajemnicą przedsiębiorstwa przez i na rzecz Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Sytuacja finansowa Spółki była stabilna pomimo odnotowywanego obniżenia 
efektywności prowadzonej działalności (wskaźnika rentowności). Spółka posiadała 
zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań (wskaźnik płynności 
bieżącej ukształtował się na wysokim poziomie). Dane finansowe za 2017 rok oraz 
za trzy kwartały 2018 r. nie wskazują na zagrożenie dla kontynuowania działalności 
w dotychczasowej formie.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Lublin,       21      grudnia 2018 r. 

Kontrolerzy: 
p.o. Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Katarzyna Durakiewicz 
Doradca techniczny  
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Podpis Podpis 

   

Sławomir Dąbrowski 
Doradca prawny 
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