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INFORMACJA DODATKOWA 

DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO 

 

 

ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM 

 

sporządzona na podstawie § 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259, z późn zm.). 
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1. Opis zasad (polityki) rachunkowości . 
 

 

 

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informacje                   

o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych 

zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach      

z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, 

dokonanych odpisach aktualizujących wartość  składników aktywów są szczegółowo opisane 

w raporcie rocznym za 2011 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2012 r. 

 

Z dniem 01.01.2007 r. zgodnie z Uchwałą WZA nr 17/24.06.2006 r. z dnia 24.06.2006 r.     

TIM S.A. wprowadziła do stosowania MSR i MSSF. 

 

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. zostało 

sporządzone zgodnie z zasadami MSR/MSSF. 
 

 
 

 

2. Zwięzły opis istotnych dokonań  lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego 

dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń  ich dotyczących; 
 
 

 

 

Po trzech kwartałach 2012 roku, Grupa Kapitałowa TIM osiągnęła przychody w wysokości 

259 758 tys PLN, notując tym samym spadek sprzedaży o 8% w stosunku do wyników za  

trzy kwartały roku ubiegłego. Decydujące znaczenie dla wyników finansowych 

wygenerowanych przez Grupę Kapitałową TIM  miały wyniki podmiotu dominującego tj. 

TIM SA. W okresie III kwartału 2012r TIM SA zanotowała spadek sprzedaży o 28% w 

stosunku do III kwartału roku ubiegłego. Przychody ROTOPINO.PL S.A. w III kwartale 

wyniosły  6 222 tys PLN  i były o 5% wyższe od wyników z roku ubiegłego, natomiast 

narastająco za trzy kwartały 2012r  przychody wyniosły 20 096 tys PLN i są wyższe o ponad 

30% od wyników wygenerowanych przez ROTOPINO.PL SA w analogicznym okresie  roku 

2011. 

 

Czynnikiem bardzo istotnym dla wyników III kwartału 2012r  było zmniejszenie kosztów 

działalności operacyjnej (po wyłączeniu kosztów sprzedanych materiałów i towarów) o 10% 

w stosunku do roku poprzedniego oraz o 5% w stosunku do II kwartału roku bieżącego. 

Głównym czynnikiem mającym wpływ na spadek kosztów w spółce dominującej – TIM SA 

jest spadek kosztów osobowych. W spółce opracowane zostały bezpieczne regulaminy 

wynagradzania, które uzależniają wypłatę wynagrodzenia premiowego od realizacji celów 

handlowych i wyników Spółki. W konsekwencji powyższego zysk operacyjny dla Spółki 

dominującej – TIM SA  w III kwartale 2012r wyniósł 710 tys PLN, a  narastająco za  trzy 

kwartały 2012r zysk operacyjny wyniósł 41 tys. zł . 
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 Kolejnym istotnym wydarzeniem dla Spółki TIM S.A. było nabycie w dniu 25 września 

2012, 1.000.000 akcji ROTOPINO.PL S.A.  W konsekwencji tej transakcji TIM S.A. posiada 

7.410.640 akcji ROTOPINO.PL SA, co stanowi udział w wysokości 74,1 % w  kapitale 

zakładowym ROTOPINO.PL S.A. Jest to kolejny krok w celu umocnienia pozycji Grupy 

Kapitałowej TIM w rynku e-commerce. Dzięki wzmocnieniu naszego uczestnictwa w rynku 

klienta końcowego i do tego internetowego, cała Grupa znacznie bardziej uniezależnia się od 

bardzo zmiennego rynku budownictwa i sprzedaży produktów inwestycyjnych. Uzyskanie 

udziałów na poziomie 75% kapitału zakładowego było celem inwestycyjnym ujętym w celach 

na rok 2012.      

 

 W trzecim kwartale 2012 miała również miejsce wypłata dywidendy dla  akcjonariuszy 

spółki TIM SA. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy TIM S.A., która nastąpiła w dniu 10 

sierpnia 2012 roku jest kontynuacją polityki dywidendowej rozpoczętej w roku 2011. Dzięki 

tej polityce akcjonariusze spółki otrzymali w III kwartale roku 2012 dywidendę w kwocie 

13.319.520 PLN. Za ostatnie dwa lata czyli  przez okres obowiązywania aktualnej  polityki 

dywidendowej Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom kwotę dywidendy równą 25.304.020 

PLN.       

 

 
 

 

3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; 
 
 

 

Trzeci kwartał okazał się bardzo niekorzystny dla całego sektora budowlanego, co przełożyło 

się również na wyniki Grupy Kapitałowej TIM. Spadek sprzedaży produkcji budowlano-

montażowej nastąpił już w czerwcu 2012r  i wyniósł 5,1%.  Trend ten był kontynuowany 

przez cały kwartał i tak w lipcu  2012r spadek sprzedaży produkcji budowlano-montażowej 

wyniósł 8,8%, w sierpniu 2012r 5% osiągając punkt kulminacyjny we wrześniu 2012, w 

którym to miesiącu spadek sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wyniósł  17,8%  i był 

największy od wielu lat.  

 

Tak słaba koniunktura przełożyła się na zaostrzenie warunków trwającej  w branży hurtowni 

materiałów elektrotechnicznych już od prawie roku „wojny cenowej”. W trzecim kwartale 

2012 TIM SA nie angażowała się w „wojnę cenową”. Zarząd TIM SA podjął decyzję o 

nieangażowaniu się w proces ofertowy na  realizację zadań  na których potencjalna marża 

była na pograniczu kosztów obsługi danego zadania. Taka postawa pozwoliła na ochronę  

zrealizowanej przez TIM SA procentowej marży na sprzedaży, która w III kwartale 2012r 

spadła tylko o 0,2 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego  i wyniosła 19,9% (w II kwartale był to spadek o 0,6 punktu procentowego w 

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przy wyniku 19,5%).  Stosowana przez 

Zarząd TIM SA polityka handlowa, o której mowa powyżej, mająca na celu ochronę marży, 

przełożyła się na opisane wcześniej bardzo duże spadki sprzedaży - o 28% w samym III 

kwartale 2012r. Spadek sprzedaży w głównej mierze dotyczył produktów inwestycyjnych, 

między innymi w grupie kable i przewody. W  III kwartale 2012 spadek sprzedaży w ww. 

grupie produktów wyniósł aż 40% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
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Kolejnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową TIM w III 

kwartale 2012r wyniki finansowe, był fakt, iż w ww. okresie wiele rozpoczętych projektów 

dotyczących wdrożenia nowych systemów IT było w trakcie ostatniego etapu realizacji, co w 

konsekwencji wymagało zwiększenia zaangażowania pracowników TIM SA w czynności nie 

związane z pracą bieżącą. Szczególnym obciążeniem czasowym dla sieci sprzedaży była 

nauka nowego programu handlowego, który uzyska  pełną funkcjonalność dopiero na koniec 

roku 2012r.  

Wdrożenie nowych systemów IT wiązało się również z koniecznością przeprowadzenia 

zmian organizacyjnych wewnątrz organizacji, co w konsekwencji przełożyło się na 

zwiększoną fluktuację wśród pracowników spółki, zarówno na stanowiskach robotniczych jak 

i menadżerskich. Powyższe spowodowało zarówno konieczność rekrutacji nowych 

pracowników, jak i zwiększoną ilość szkoleń pracowników Spółki, co w konsekwencji  

przełożyło się na słabszą okresowo jakość obsługi klienta. Powyższe czynniki również miały 

niekorzystny  wpływ na  wyniki finansowe wypracowane przez TIM SA w trzecim kwartale 

2012r.     

 

Grupa Kapitałowa TIM za trzy kwartały 2012r osiągnęła zysk operacyjny w wysokości                   

275 tys PLN wobec  zysku operacyjnego osiągniętego w analogicznym okresie roku 

ubiegłego w wysokości 10. 628 tys PLN oraz zysk netto w wysokości 1 115  tys PLN wobec  

zysku netto w wysokości 9 428 tys PLN analogicznym okresie roku 2011. 

 

 Choć  na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową TIM  w III kwartale 2012r 

wpływ miała zarówno pogarszająca się sytuacja na rynku budownictwa, jak i trudności w 

utrzymaniu wolumenu przychodów przy utrzymaniu wysokiej marży na sprzedaży produktów 

oraz omawiane wcześniej czynniki wewnętrzne, to należy stwierdzić, iż wyniki osiągnięte 

przez Grupę Kapitałową TIM  są znacznie poniżej oczekiwań Zarządu Spółki.  W związku z 

powyższym Zarząd TIM SA podjął działania mające na celu osiągnięcie przez Spółkę 

lepszych rezultatów finansowych w przyszłości. 

 

 
 

 

4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w 

prezentowanym okresie; 
 

 

 

Na przestrzeni wielu lat w I półroczu realizowane było ok. 40-45% wartości sprzedaży 

rocznej TIM SA, natomiast w II półroczu 55-60%, w zależności od warunków 

atmosferycznych. 
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5.  Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych; 

 
 

 

 

 

5.1. Emisja akcji serii E w ramach Programu Motywacyjnego TIM S.A. 

 

W trzecim kwartale 2012r  nie miały miejsca  zdarzenia emisji, wykupu i spłaty 

nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

 

Biorąc pod uwagę, iż w czerwcu 2012r, a więc w okresie którego dotyczy przedmiotowy 

raport, zakończone zostały działania związane z emisją akcji serii E TIM SA wyemitowanych 

w oparciu o warranty subskrypcyjne, Zarząd TIM SA poniżej podaje informacyjnie dane 

dotyczące przebiegu ww. Programu Motywacyjnego.  

W celu zwiększenia lojalności pracowników, zapewnienia  utożsamiania się pracowników ze 

Spółką oraz z wynikami osiągniętymi przez Spółkę, Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 

24.06.2006r. podjęło uchwałę o emisji 620 000 akcji serii E TIM SA  z przeznaczeniem na 

program opcji menedżerskich. Program ten  pierwotnie obejmował  lata 2007 – 2009.   

Założenia do Programu Motywacyjnego, o którym mowa powyżej, uchwalone zostały                    

na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 24.06.2006 r. 

Jednocześnie Walne Zgromadzenie TIM SA upoważniło Radę Nadzorczą TIM SA                           

do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego w oparciu o ww. założenia.  

Uchwalony Regulamin Programu Motywacyjnego realizowany był przez Zarząd TIM SA pod 

nadzorem Rady Nadzorczej TIM SA.  

W roku 2007 oprócz najwyższego kierownictwa (8 osób) z programu skorzystało dodatkowo 

24 osoby. Całkowita liczba pracowników objętych programem w 2007 roku wyniosła 32 

osoby.  W dniu 24.02.2009r. Zarząd TIM SA dokonał przydziału akcji  serii E TIM SA 

objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych przydzielonych za rok 2007.  

W 2008 i 2009 nie zostały spełnione Kryteria warunkujące uruchomienie programu. 

Warunkiem tym jest m.in. wypracowanie min 90 % zysku operacyjnego w porównaniu do 

roku poprzedniego. 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego dotyczącego nieobjętych przez pracowników 

warrantów Zarząd wnioskował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA                              

o przedłużenie trwania Programu na lata 2010-2011. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy w dniu 16.06.2009 r. podjęło uchwałę nr 21/16.06.2009                              

w przedmiocie zmiany uchwały WZA  TIM SA nr 18/24.06.2006r  w sprawie 

przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce wydłużając Program Motywacyjny                   

w zakresie emisji warrantów subskrypcyjnych do roku 2011, zaś w zakresie emisji akcji 

objętych w ramach realizacji praw z ww. warrantów subskrypcyjnych do  roku 2013.    

W roku 2010r  Spółka wypracowała więcej niż 90 % zysku operacyjnego w porównaniu                 

do poprzedniego roku, co sprawiło, iż spełnił się warunek uruchomienia programu dla 

pozostałych 410.000 akcji.  W drugiej części Programu  wzięły udział 46 osoby. Tak duże 

zainteresowanie programem opcji świadczy, że pracownicy utożsamiają się ze Spółką i wiążą 

swoje plany zawodowe z pracą w Spółce.  

W marcu 2012r objętych zostało 409.200 akcji serii E TIM SA w wykonaniu praw                             

z warrantów subskrypcyjnych TIM SA. 
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W dniu 27.04.2012r Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 

KRS wydał postanowienie na mocy którego kapitał zakładowy TIM SA został podniesiony                        

z kwoty 21.790.000 PLN do kwoty 22.199.200 PLN, tj o kwotę 409.200 PLN. 

 W dniu   13 czerwca 2012r Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

wprowadził 409.200 akcji serii E TIM SA w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 

podstawowym. 

 

Tym samym ww. Program Motywacyjny został zakończony. 

 
 

6.  Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie                           

i w przeliczeniu na jedną akcje, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 

 

W dniu 29.06.2012r Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. podjęło uchwałę zgodnie                  

z którą  z funduszu dywidendowego przeznaczono kwotę w wysokości  13.319.520 PLN                 

na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy TIM SA, co daje dywidendę w wysokości 0,60 PLN 

na jedną akcję. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2011 byli Akcjonariusze, 

którzy byli właścicielami akcji Spółki w dniu 25 lipca 2012 roku (dzień dywidendy). Dzień 

wypłaty dywidendy ustalono na 10 sierpnia 2012 roku. 

 

 
 

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone 

kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 

znaczący sposób wpłynąć  na przyszłe wyniki finansowe Emitenta; 
 

 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej TIM.  

 
 

8. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 

warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 
 

 

Dnia 20.03.2012 r. na zlecenie TIM SA,  Bank Handlowy w Warszawie S.A. udzielił 

gwarancji przetargowej w kwocie 2,8 mln PLN na rzecz PKP Energetyka SA w Warszawie. 

Termin ważności gwarancji upłynął  25.06.2012 r 

 
 

9. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne 

segmenty branżowe lub geograficzne. 
 

 

Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty 

branżowe lub geograficzne zostały zawarte w części finansowej raportu kwartalnego. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 

DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO 

ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM 

 

 

sporządzone na podstawie § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259). 
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1. Wybrane dane finansowe. 
 

 

 

Wybrane dane finansowe dla Grupy Kapitałowej TIM. 

 

 

  tys. PLN w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 

 

259 758 

 

281 387 

 

61 924 

 

69 628 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 275 10 628 66 2 630 

III. Zysk (strata) brutto 1 563 11 766 373 2 911 

IV. Zysk (strata) netto 1 217 9 428 290 2 333 

V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 102 - 24 - 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

31 880 

 

14 383 

 

7 600 

 

3 559 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 

18 212 

 

1 241 

 

4 342 

 

307 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
 

(20 648) 

 

(13 375) 

 

(4 922) 

 

(3 310) 

IX. Przepływy pieniężne netto, razem 29 444 2 249 7 019 557 

X. Aktywa, razem 270 612 284 311 65 782 64 452 

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 280 83 488 18 056 18 926 

XII. Zobowiązania długoterminowe 4 469 2 171 1 086 492 

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 69 811 81 317 16 970 18 434 

XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 191 437 200 823 46 535 45 526 

XV. Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 396 4 940 

XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 21 790 22 199 21 790 

XVII. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,43 0,01 0,11 

XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 

zł/EUR) 
0,05 0,42 0,01 0,10 

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,62 9,22 2,10 2,09 

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 

zł/EUR) 
8,62 9,04 2,10 2,05 
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XXI. Zadeklarowana  lub wypłacona dywidenda na jedna 

akcję (w zł/EUR) 
0,60 0,55 0,14 0,14 

 

Wybrane dane finansowe dla TIM SA. 

 

 
tys. PLN w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 

 

239 895 

 

281 387 

 

57 189 

 

69 628 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 10 628 10 2 630 

III. Zysk (strata) brutto 1 241 11 766 296 2 911 

IV. Zysk (strata) netto 992 9 428 236 2 333 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

31 587 

 

14 383 

 

7 530 

 

3 559 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 

12 000 

 

1 241 

 

2 861 

 

307 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
 

(14 683) 

 

(13 375) 

 

(3 500) 

 

(3 310) 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 28 904 2 249 6 890 557 

IX. Aktywa, razem 265 032 284 311 64 425 64 452 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 819 83 488 17 458 18 926 

XI. Zobowiązania długoterminowe 2 842 2 171 691 492 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 977 81 317 16 767 18 434 

XIII. Kapitał własny 193 213 200 823 46 967 45 526 

XIV. Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 396 4 940 

XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 21 790 22 199 21 790 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 
 

0,04 

 

0,43 

 

0,01 

 

0,11 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 

zł/EUR) 

 

0,04 

 

0,42 

 

0,01 

 

0,11 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 
 

8,70 

 

9,22 

 

2,12 

 

2,09 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 

zł/EUR) 

 

8,70 

 

9,04 

 

2,12 

 

2,05 

XX. Zadeklarowana  lub wypłacona dywidenda na jedna akcję 

(w zł/EUR) 

 

0,60 

 

0,55 

 

0,14 

 

0,14 
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2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji. 
 

 

Grupa Kapitałowa TIM utworzona została w  dniu 01 października 2011r. 

 W  okresie od dnia 01.01.2012r do dnia 30.09.2012r struktura Grupy Kapitałowej TIM  była 

następująca: 

   GRUPA KAPITAŁOWA TIM        

 

 

 

   JEDNOSTKA DOMINUJĄCA TIM SA      

 

 

 

 ROTOPINO.PL SA        

 

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej TIM jest TIM SA z siedzibą w Siechnicach. 

Akcje TIM SA notowane są na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA.  

 

Firma Spółki:                                  TIM Spółka Akcyjna 

Spółka może używać skrótu:          TIM SA 

Siedziba Spółki:                              Siechnice 

Adres Spółki:                                  ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 

                                                        55 – 011 Siechnice  

                                                        Tel:  + 48 (71) 37 61 600 

                                                        fax: + 48 (71)  37 61 620 

Adres internetowy:                          http://tim.pl 

e-mail                                              zarzad@tim.pl 

http://www.tim.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.rotopino.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.rotopino.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.rotopino.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.rotopino.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.tim.pl/
http://www.rotopino.pl/
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REGON :                                         930339253 

NIP:                                                 PL 897-000-96-78 

KRS:                                                0000022407 

Kapitał zakładowy           22.199.200 PLN ( stan na 30.09.2012r) 

Jednostką zależną Grupy Kapitałowej TIM jest  spółka ROTOPINO.PL SA z siedzibą w 

Bydgoszczy. 

Firma Spółki:                                  ROTOPINO.PL Spółka Akcyjna 

Spółka może używać skrótu:          ROTOPINO.PL SA 

Siedziba Spółki:                              Bydgoszcz 

Adres Spółki:                                  ulica Podleśna 17 

                                                        85-171 Bydgoszcz 

                                                        Tel: +48 (52) 365 41 42 

                                                        fax: +48 (52) 365 41 41 

Adres internetowy:                          http://Rotopino.pl 

e-mail                                              office@marketeo.com 

REGON :                                         093188712 

NIP:                                                 PL 953-24-72-649 

KRS:                                                0000300709 

Kapitał zakładowy                      1.000.000 PLN 

 

Akcje Rotopino.pl SA notowane są na rynku New Connect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rotopino.pl/
mailto:office@marketeo.com
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3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży  jednostek Grupy 

Kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji                    

i zaniechania działalności; 
 

 

Do dnia 06 maja 2012r TIM SA posiadała 5.350.000 akcji ROTOPINO.PL SA co stanowi 

udział w wysokości 53, 5 % w kapitale zakładowym ROTOPINO PL SA. 

W dniach 07-09 maja 2012 r. TIM S.A. nabyła 60.640 akcji ROTOPINO.PL S.A. po średniej 

cenie 2,70 zł za jedną akcję. 

W dniu 29 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 1.000.000 akcji ROTOPINO.PL S.A. za cenę 

2,90 zł za jedną akcję.  

W dniu 25 września 2012 r. TIM S.A. nabyła 1.000.000 akcji ROTOPINO.PL S.A. za cenę 

2,90 zł za jedną akcję. W następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień sporządzenia 

niniejszego sprawozdania liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji ROTOPINO.PL S.A. 

wyniosła 7.410.640 akcji, co stanowi 74,1 % kapitału zakładowego ROTOPINO.PL S.A., 

dających prawo do 7.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA, co 

stanowi udział w wysokości 74,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

ROTOPINO.PL S.A. 

 

 
 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 

kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych; 
 

 

 

Zarząd Spółki nie opublikował prognozy jednostkowych i skonsolidowanych wyników 

finansowych TIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej TIM. W opinii Zarządu występujące 

niepewności nie pozwalają prezentować prognoz z akceptowalna dokładnością. 

 

 
 

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 

podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby 

posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 

zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze 

własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu kwartalnego; 
 

 

 

Akcje Spółki TIM S.A. nie są uprzywilejowane co do głosu – każda akcja uprawnia do 

jednego głosu. 
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Lista akcjonariuszy Jednostki Dominującej tj. Spółki TIM S.A. posiadających co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami posiadanymi 

przez Spółkę na dzień  przekazania do publicznej wiadomości niniejszego raportu 

kwartalnego. 

 

 

L.P. 

 

Imię i nazwisko 

 

Ilość akcji/głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie akcji/głosów 

 

1. 

 

Krzysztof Folta 

 

 

3.700.000 

 

16,6 % 

 

2. 

 

Krzysztof Wieczorkowski 

 

3 000 000 

 

13,5 %   

 

 

3. 

 

Amplico Otwarty Fundusz 

Emerytalny 

 

2.530.757 

 

 

 

10,5 % 

 

 

 

4. 

 

Fundusze zarządzane przez ING 

Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych 

 

1.934.220 

 

 

8,71% 

 

 

5. 

 

Mirosław Nowakowski 

 

1.222.000 

 

5,5 % 

 

 

6. 

 

AVIVA OFE AVIVA BZWBK 

 

1.176.714 

 

5,3 % 

 

 

Lista akcjonariuszy sporządzona została wg udziałów w kapitale zakładowym Spółki 

wynoszącym  22.199.200 PLN. 

 

Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie 
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od przekazania poprzedniego raportu okresowego: 

 

 Z informacji posiadanych przez Zarząd TIM SA w  okresie od przekazania poprzedniego 

raportu okresowego (raport półroczny za rok pierwsze półrocze 2012 przekazany do 

publicznej wiadomości w dniu 31.08.2012r.)  nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze 

własności znacznych pakietów akcji Emitenta. 

 

 
 

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 

zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, 

wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób; 
 

 

 

W związku z art. 160 ustawy z dnia 29.07.2006r. o obrocie instrumentami finansowymi               

(Dz.U. z 2005r. nr 183, poz. 1538) oraz w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów                            

z dnia 15.11.2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych 

transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób 

posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U z 2005r., Nr 229, poz. 

1950), Zarząd Spółki podaje zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające                      

i nadzorujące TIM S.A., zdefiniowane w ww. Rozporządzeniu,  na dzień przekazania 

raportu kwartalnego. 

 

L.P. Imię i nazwisko Funkcja Ilość 

akcji/głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie 

akcji/głosów 

1. Krzysztof Wieczorkowski Przewodniczący 

Rady 

Nadzorczej 

3 000 000 13,5 %   

2. Krzysztof Folta Prezes Zarządu 3.700.000 16,6 % 

3. Artur Piekarczyk Wiceprezes 

Zarządu, 

Dyrektor ds. 

Handlu 

 

139.200 

 

0,6 % 

 

4. Maciej Posadzy Wiceprezes 

Zarządu, 

Dyrektor ds. 

Operacyjnych 

58.462 0,2 % 

                 

W stosunku do  skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012r. nie 

nastąpiły żadne  zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające. 
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7. Wskazanie postepowań toczących się przed sadem, organem właściwym dla 

postepowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej; 
 

 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym dla Emitenta oraz dla całej Grupy 

Kapitałowej nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla 

postepowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań 

lub wierzytelności, których wartość  stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 

 

 
 

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub 

wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one 

istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe; 
 

 

 

W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, które były 

istotne oraz zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 

 

 

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 

poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu 

podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość 

istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych Emitenta; 
 

 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym Spółka TIM S.A. ani jednostka od 

niej zależna nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzieliła gwarancji – łącznie 

jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu o równowartości co najmniej 

10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

 

10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 

informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 

Emitenta; 

 
 

 

Grupa Kapitałowa TIM na koniec III kwartału 2012 roku posiada kapitały własne na 

poziomie 196 332 tys PLN oraz przepływy z działalności operacyjne w kwocie 17 476 tys 

PLN, wielkość środków pieniężnych na koniec III kwartału wyniosła 35 728 tys PLN.                    

W ocenie Zarządu te bardzo dobre wskaźniki, pozwalają stwierdzić, iż nie istnieje w 

najbliższym okresie jakiekolwiek zagrożenie mogące utrudnić prowadzenie działalności 

gospodarczej czy to poszczególnych spółek grupy czy też całej Grupy Kapitałowej TIM.       
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11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 

przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
 

 

Najbliższe kwartały będą sprawdzianem dla osób zarządzających spółkami w sektorze 

budownictwa z jakości zarządzania w kryzysie. Niestety dane za III kwartał produkcji 

budowlano montażowej oraz fala upadłości kolejnych spółek budowlanych wskazuje, że 

mamy do czynienia nie tylko ze spowolnieniem gospodarczym, ale z wyraźnym i dużym 

kryzysem. Spadek wskaźnika konsumpcji, najniżej od 10 lat, też daje wyraźny sygnał 

pogorszenia sytuacji w gospodarstwach domowych. 

 

Spodziewamy się więc pogorszenia jakości dyscypliny płatniczej, a w związku z tym jeszcze 

większej fali upadłości spółek w sektorze budownictwa. Najgorsza sytuacja będzie miała 

miejsce, tradycyjnie dla branży budowlanej, na wiosnę 2013. Spadek w sektorze, przez 

kolejne kwartały szacujemy na poziomie od 10 do 15% obrotów.  

 

Taka sytuacja spowoduje dalsze obniżenie marży na sprzedaży, a tym samym spadki 

rentowności netto. Walka cenowa będzie prowadzona z jeszcze większą intensywnością i 

zakończy się dopiero wtedy, kiedy większość firm prowadzących ten wyniszczający dla 

branży model sprzedaży upadnie. Spółki prowadzące politykę niskiej ceny w większości są 

zarządzane w sposób dużo gorszy od firm gdzie poza ceną sprzedaje się jeszcze tzw. wartość 

dodaną dla klienta. Dużo gorsze, w tych spółkach, jest również zarządzanie ryzykiem czy to 

w zakresie należności czy też zapasów (mówiąc o spółkach handlowych, konkurencyjnych do 

TIM S.A). 

     

 

W spółce TIM S.A. po okresie bardzo słabego III kwartału zmieniliśmy politykę handlową, 

która umożliwia konkurowanie na tak trudnym rynku. Po pierwsze nie odeszliśmy od modelu 

bezpiecznej sprzedaży, czyli limity kredytowe plus ubezpieczenie należności. Drugi wymiar 

tej polityki to sprzedaż produktów o ponadprzeciętnej rentowności w połączeniu z produktami 

podstawowymi tak, aby w jak najmniejszym stopniu odczuwać efekty wojny cenowej.  Już w 

miesiącu październiku widać pierwsze, pozytywne efekty tak prowadzonej polityki 

handlowej. Spółka TIM S.A. w dalszym ciągu obsługuje głownie klientów biznesowych z 

obszaru budownictwa, choć prowadzone projekty z zakresu e-commerce powinny już w 2013 

roku przynieść pierwsze efekty w postaci sprzedaży do odbiorcy detalicznego.  

ROTOPINO.PL SA w tym trudnym okresie prowadzi intensywną ekspansję zagraniczną i w 

okresie III kwartału, ilość zamówień z rynków zagranicznych przekroczyła 25% wszystkich 

zamówień klientów. Drugim kierunkiem rozwoju jest wprowadzanie  przez ROTOPINO.PL 

SA nowych produktów pod własną marką: ITAMATI. Marka własna daje możliwość 

samodzielnego zarządzania jakością produktu, jego ceną i marketingiem oraz  stanowi 

alternatywę dla nieznanych i tanich marek wśród narzędzi dostępnych na rynku. W 

przeciwieństwie do TIM S.A. przychody ROTOPINO.PL SA  pochodzą w głównej mierze ze 

sprzedaży do klienta detalicznego i są znakomitą przeciwwagą dla sprzedaży inwestycyjnej w 

TIM S.A.      

Zarząd uważa, że Grupa Kapitałowa TIM jest właściwie przygotowana zarówno pod 

względem finansowym jaki i strategii, na ten trudny okres, w których wchodzi polska 

gospodarka. 
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