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WPROWADZENIE
DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

TIM S.A.
ul. Stargardzka 8a
sporządzone za okres 1.01.06 – 30.06.2006

	TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a, 54-156 Wrocław, której podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa artykułów elektrycznych i elektroenergetycznych (EKD 5190Z) wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna pod numerem KRS 0000022407.


	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2006 roku do 30.06.2006 roku.



      III.       Rada Nadzorcza TIM SA, odpowiednio Uchwałami nr 16/04, 17/04, 18/04 z dnia 
                  26.06.2004 r. powołała Zarząd TIM S.A. w składzie :

Krzysztof Folta 	 – Prezes Zarządu,
Mirosław Nowakowski 	 – Członek Zarządu
Artur Piekarczyk		 -  Członek Zarządu.

W dniu 05 lipca 2004r na mocy Uchwały Zarządu nr 1/Z/05.07.2004r. Zarząd TIM SA ustanowił prokurę na rzecz Pani Marioli Połetek.

Od dnia 26.06.2004r. w skład Rady Nadzorczej TIM S.A. wchodzili:

Krzysztof Wieczorkowski		- Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Andrzej Kusz				- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Radom				- Członek Rady Nadzorczej
Marek Słowikowski			- Członek Rady Nadzorczej
Jan Walulik                                              - Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 24.06.2006 r. w miejsce pana Krzysztofa Radoma został powołany pan Jacek Koczwara.

	TIM S.A. nie jest jednostką dominującą, nie jest znaczącym inwestorem i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.


	Półroczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.


	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiarów wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
	oprogramowanie komputerowe  - w okresie 2 lat
	inne wartości niematerialne i prawne 5 lat
	Środki trwałe o wartości 1.500,- do 3.500,- amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania i ujmowane są w ewidencji środków trwałych.
	Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą degresywną (w tych grupach, w których Ustawa „O podatku dochodowym od osób prawnych” z dn. 15.02.1992 z późniejszymi zmianami dopuszcza taką możliwość) w wysokości dopuszczonej przez przepisy podatkowe.

Stany i rozchody towarów wycenia się: według cen jako przeciętne średnioważone, 
	Zastosowano metodę ostrożnej wyceny urealniając wartość należności o odpisy aktualizujące wartość należności utworzone na dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż przez 180 dni, jeżeli ocena ich sytuacji wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

Majątek trwały

	Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach wg cen ich nabycia lub wg poniesionych kosztów ich wytworzenia.

W bilansie na 30.06.2006 r. wykazano wartości niematerialne i prawne w kwocie netto tj. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne według stawek określonych w ustawie o rachunkowości oraz Ustawie „O podatku dochodowym od osób prawnych” z 15.02.1992r.
	Środki trwałe ujmowane są w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszt ich ulepszania (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji). Amortyzacja naliczona była metodą liniową i degresywną z zastosowaniem stawek określonych w Ustawie „o podatku dochodowym od osób prawnych” z dnia 15.02.1992. Wartość środków trwałych w budowie ustala się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.




Majątek obrotowy

	Towary na 30.06.2006 r. wycenione są według średnioważonych cen zakupu netto, pomniejszonych o dokonywane odpisy aktualizacyjne. W przypadku towarów importowanych cena nabycia zawiera koszty należności celnych.
	Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2006 r. wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Z normalnym tokiem sprzedaży związane są należności z terminem płatności 60 dni.
	Należności pomniejszone zostały o odpisy aktualizujące wartość należności od dłużników obciążone ryzykiem nieściągalności. Odpisami objęte zostały wszystkie należności sporne oraz przeterminowane powyżej 180 dni. Odpisy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
	Kredyty i pożyczki w walucie polskiej wycenione są w wartości wymagającej zapłaty.
Odsetki od kredytów i pożyczek zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych, natomiast odsetki naliczone za czas trwania inwestycji zwiększają koszt wytworzenia tych inwestycji.
	Środki pieniężne

Środki pieniężne obejmują pieniądze w gotówce i na rachunkach bankowych oraz czeki i weksle obce w walucie polskiej według wartości nominalnej.
	Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne stanowią koszt do rozliczenia w przyszłych okresach obrachunkowych wykazane w wartości ich poniesienia.

Kapitały własne

	Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez spółkę zgodnie z obowiązującym prawem oraz statutem spółki.
	Kapitał akcyjny wykazany jest w wartości nominalnej, zgodny jest z wpisem do rejestru handlowego spółki.
	Kapitał zapasowy ujęty jest w wartości nominalnej powiększony o odpisy z zysku dokonane zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz przeniesienia kapitału rezerwowego skutków aktualizacji wyceny sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych, a także z nadwyżki wartości nominalnych umorzonych akcji nad cena nabycia.
	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny dotyczy różnicy wartości netto środków trwałych przed i po aktualizacji wyceny.


Zobowiązania i rezerwy
	
	Jednostka tworzy rezerwy na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania, których kwotę można  w sposób wiarygodny oszacować oraz na prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.
Jednostka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, gdyż regulamin wynagradzania nie zawiera postanowień o :
- nagrodach jubileuszowych,
- wypłacie odpraw emerytalnych
Rezerwy na świadczenia pracownicze są tworzone na niewykorzystane urlopy i premie.
	Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wycena zobowiązań zagranicznych następuje wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

	Aktywa i rezerwy na poczet podatku odroczonego tworzone są zgodnie z postanowieniami KSR ( Krajowych Standardów Rachunkowości ).

Fundusze specjalne

	Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 96,70,335 z późniejszymi zmianami) ustalone zostało, iż w spółce od roku 2003 nie będzie tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przychody za sprzedaży

	Wykazane w rachunku zysków i strat przychody za sprzedaży obejmują zaliczone do okresu sprawozdawczego wielkości sprzedaży wyrobów, towarów, usług i materiałów zafakturowanych odbiorcom, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) bez względu na terminy zapłaty.

	Koszty uzyskania przychodów za sprzedaży towarów, materiałów i produktów
	Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z normalną działalnością spółki z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
	Pozostałe przychody i koszty związane są z działalnością spółki i wywierają wpływ na ustalenie wyniku działalności operacyjnej. W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się: przychody za sprzedaży majątku trwałego, rozwiązanie rezerw, przychody  z wynajmu, bonusy i premie pieniężne oraz inne przychody nie związane z podstawową działalnością spółki. Odpowiednio do wymienionych przychodów zalicza się koszty o podobnym charakterze.

Przychody i koszty finansowe
	Przychody i koszty finansowe obejmują odsetki związane z udzielonymi pożyczkami, wykorzystanymi kredytami, różnice kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane oraz odsetki od zobowiązań i należności.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych, nie dokonano korekt wynikających ze zmian zasad polityki rachunkowości.
W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Akcje emitenta notowane są na rynku równoległym GPW.

     VII. Do przeliczeń wartości wybranych pozycji aktywów i pasywów przyjęto kurs Euro z dnia 
     	30.06.2006 r. równy 4,0434 PLN i z dnia 30.06.2005 r. równy 4,0401 PLN, a do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat przyjęto kurs Euro równy 3,9003 PLN stanowiący średnią arytmetyczną kursów w 2006 r. oraz kurs Euro równy 4,0805 stanowiący średnią arytmetyczną kursów w 2005 r.

	Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczone na Euro:




WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
w tys. EUR

półrocze 2006
półrocze 2005
półrocze 2006
półrocze 2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
162 588
97 132
41 686
23 804
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
13 805
6 987
3 539
1 712
III. Zysk (strata) brutto
12 837
6 299
3 291
1 544
IV. Zysk (strata) netto
10 374
5 359
2 660
1 313
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-13 341
2 184
-3 421
535
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-504
-631
-128
-155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
13 700
-1 633
3 512
-400
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
-145
-80
-37
-20
IX. Aktywa, razem
167 849
91 130
41 512
22 556
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
125 590
64 010
31 060
15 844
XI. Zobowiązania długoterminowe
31 695
676
7 839
167
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
92 245
62 486
22 813
15 466
XIII. Kapitał własny
42 259
27 120
10 451
6 712
XIV. Kapitał zakładowy
20 380
20 380
5 040
5 040
XV. Liczba akcji (w szt.)
20 380 000
20 380 000
20 380 000
20 380 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)
0,51
0,26
0,12
0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jeną akcję zwykłą (w zł/EUR)
0,51
0,26
0,12
0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
2,07
1,33
0,51
0,33
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
2,07
1,33
0,51
0,33
XX. Zadeklarowana  lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)
-
-
-
-



Wrocław, 20.07.2006 r.


