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INFORMACJA DODATKOWA 
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO 
 
ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM 
 
sporządzona na podstawie § 87 ust. 4 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). 
 
 
 
 
 
  



 

Strona  | 2 

Grupa Kapitałowa TIM 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 do 30 września 2014 roku 

 

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 2013 r, 
przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2014 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 01.01.2014r. do 30.09.2014r. 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 
dotyczących Emitenta; 

 

 
TIM SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej TIM.  
 
TIM SA jest zdecydowanie największą Spółką spośród spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej. 
 

 Przychody ze sprzedaży TIM SA stanowią w III kwartale 95,2 % przychodów 
całej Grupy Kapitałowej TIM, a za okres 01.01 - 30.09.2014r stanowią 94,2 % 
przychodów całej Grupy Kapitałowej TIM. 
 

 Koszty TIM SA stanowią 93,3 % kosztów Grupy Kapitałowej TIM za III kwartał 
2014 (liczonych jako koszty podstawowej działalności operacyjnej                              
z wyłączeniem wartości sprzedanych towarów i materiałów), a za okres 01.01 
- 30.09.2014r stanowią 93,2 % kosztów Grupy Kapitałowej TIM. 

 
W związku z powyższym, decydujący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej TIM, mają 
wyniki osiągane przez podmiot dominujący, tzn. TIM SA.  
 
W III kwartale bieżącego roku, przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM 
wzrosły o 44,1%, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast 
za okres 01.01 - 30.09.2014 r przychody ze sprzedaży wzrosły o 45,7 % w stosunku 
do analogicznego okresu roku ubiegłego.  
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W III kwartale TIM SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 147 135 tys 
PLN, co stanowi wzrost o 48,4 %, w stosunku do III kwartału roku ubiegłego, 
natomiast w okresie 01.01 - 30.09.2014 TIM SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w 
wysokości 359 260 tys PLN, co stanowi wzrost o 50 % w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. 
 
TIM SA  
 
Wzrost przychodów ze sprzedaży w TIM SA, jest związany ze zmianą modelu 
sprzedaży, oraz zmianą polityki handlowej. W okresie 01.01 - 30.06.2014r, sprzedaż 
TIM SA była realizowana głównie przez Odziały Handlowe wyposażone w magazyny 
lokalne. W tym samym czasie równolegle wdrażany był sklep internetowy.  
 
Począwszy od II kwartału, Oddziały Handlowe stopniowo zamieniane zostały w Biura 
Handlowe. Powyższy proces zakończył się w sierpniu 2014r. 
 
Począwszy od września bieżącego roku, TIM SA działa w nowym modelu 
sprzedażowym. W okresie 01.01 – 30.09.2014r wartość sprzedaży zrealizowana 
przez sklep internetowy wynosiła 49,1% całkowitej sprzedaży TIM SA. Jednak 
najistotniejsza zmiana to liczba zrealizowanych pozycji w zamówieniach, która 
stanowiła, aż 69,1% wszystkich zrealizowanych pozycji w zamówieniach w wyżej 
wymienionym okresie. Natomiast w okresie 01.07 - 30.09.2014r, wartość sprzedaży 
zrealizowana przez sklep internetowy stanowiła 50,4% całkowitej sprzedaży, a ilość 
zrealizowanych pozycji w zamówieniach stanowiła już 75,8% wszystkich 
zrealizowanych przez TIM SA pozycji w zamówieniach. 
 
Trzeci kwartał bieżącego roku jest pierwszym kwartałem, w którym TIM SA przez 
okres dwóch miesięcy, tj. sierpień i wrzesień, funkcjonował zgodnie z nową, przyjętą 
w 2013 roku strategią, czyli wg nowego modelu działania. Brak magazynów 
lokalnych, sklep internetowy wdrożony u niemal każdego klienta Spółki oraz zespół 
sprzedaży nastawiony na pozyskiwanie kolejnych nowych klientów obsługiwanych 
wielokanałowo, dały już pierwsze efekty funkcjonowania nowego modelu i są one 
widoczne w III kwartale bieżącego roku.  
 
W III kwartale bieżącego roku sprzedaż TIM SA wyniosła 147 135 tys PLN,                          
co stanowi wzrost o 48,4%, tj. o 48 005 tys PLN w stosunku do analogicznego okresu 
roku ubiegłego. Natomiast marża kwotowa wyniosła 21 092 tys PLN, i wzrosła                     
o 6 349 tys PLN, co stanowi wzrost o 43,1% w stosunku do analogicznego okresu 
roku ubiegłego. Tak duże wzrosty sprzedaży i marży kwotowej, były możliwe dzięki 
wdrożeniu nowego modelu działania, opartego na dynamicznym wzroście sprzedaży 
poprzez rozszerzanie liczby klientów i rozszerzanie oferty produktowej. Drugim 
elementem przyjętej strategii, oprócz dynamicznego wzrostu sprzedaży, jest 
optymalizacja kosztów działania Spółki. Pierwsze efekty optymalizacji kosztów są już 
widoczne w III kwartale bieżącego roku. Koszty działalności podstawowej wyniosły 
21 829 tys PLN, tj. wzrosły do analogicznego roku ubiegłego o 4 814 tys PLN,                    
co stanowi wzrost o 28,3% i jak widać nastąpił szybszy wzrost marży kwotowej od 
wzrostu kosztów działalności. Dzięki temu w III kwartale strata na działalności 
operacyjnej wyniosła tylko 350 tys PLN. Powyższe dowodzi, że przy zrealizowaniu 
sprzedaży na poziomie 150 000 tys PLN kwartalnie i stosowaniu przyjętej polityki 
handlowej, Spółka będzie generowała zyski. 
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Koszty działalności w III kwartale bieżącego roku stanowiły 14,84% wartości 
sprzedaży i powoli zbliżają się do wielkości założonej na 2014 rok. Niestety w okresie 
01.01 – 30.09.2014 koszty działalności operacyjnej stanowią 17,76% wartości 
sprzedaży.  
 
Wyniki osiągnięte w III kwartale bieżącego roku utwierdzają nas w przekonaniu, że 
przyjęta w 2013 roku strategia działania zaczyna przynosić pierwsze efekty. Wyniki 
osiągnięte w III kwartale dobrze prognozują na działalność Spółki w IV kwartale 
bieżącego roku, jak również są dobrą podstawą do kontynuowania przyjętej strategii 
w roku 2015 i latach następnych. 
 
Grupa Kapitałowa TIM. 
 
W III kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa TIM osiągnęła przychody ze 
sprzedaży towarów na poziomie 154.553 tys PLN, co stanowi wzrost o 44,1%                     
tj.                   o 47.288 tys PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
Tak dynamiczny wzrost sprzedaży Grupy udało się osiągnąć dzięki dynamicznemu 
wzrostowi sprzedaży w TIM SA.  
Marża osiągnięta przez Grupę Kapitałową TIM w III kwartale br. wyniosła 22.536 tys 
PLN, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6.254 
tys PLN, tj. o 38,4 %. 
Głównym powodem tak dużego wzrostu marży był wzrost marży zrealizowany przez 
TIM SA. w III kwartale br.. TIM SA zrealizował marżę w wysokości 21.092 tys PLN, 
co stanowi wzrost o 43,1 % tj. o 6.349 tys PLN. 
Tak duży wzrost marży kwotowej został zrealizowany przez dynamiczny wzrost  
wartości sprzedaży. Strategia dynamicznego wzrostu sprzedaży będzie 
kontynuowana w IV kw. 2014r. i w latach następnych.  
Spośród wszystkich członków Grupy jedynie wyniki generowane przez TIM SA                     
i Rotopino.pl SA mają wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej za okres III kwartałów. 
Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy, Sun-Elektro Sp. z o.o. i El-IT SA, 
przyłączone zostały do Grupy w III kwartale bieżącego roku i pierwsze efekty ich 
działalności będą widoczne dopiero w roku 2015.  
 
 
3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 

mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; 
 

 
Trzeci kwartał bieżącego roku był okresem mającym kluczowy wpływ na zmianę 
modelu działania TIM SA. Po 25 latach prowadzenia działalności w klasycznym 
modelu dystrybucji tj. Magazyn Centralny i 30 oddziałów terenowych z własnymi 
lokalnymi magazynami, Zarząd TIM SA podjął decyzję o zmianie modelu 
działalności. Oddziały terenowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce uruchomiono 
Biura Handlowe. Zostały zlikwidowane wszystkie magazyny lokalne. Od lipca 
bieżącego roku wszystkie dostawy są realizowane z Magazynu Centralnego w 
Siechnicach, a głównym punktem kontaktu i informacji dla klienta spółki jest sklep 
internetowy tim.pl.  
Tak znacząca zmiana modelu miała wpływ na wyniki osiągnięte w III kwartale 
bieżącego roku. Poza pozytywnymi efektami były też efekty negatywne, część 
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klientów nie zaakceptowała nowego modelu działalności. Takie przypadki utraty 
klientów miały miejsce przede wszystkim w oddziałach o najdłuższym okresie 
działania tj. głównie na terenie Dolnego Śląska. Traktujemy tą sytuację jako okres 
przejściowy. Z dnia na dzień pozyskujemy nowych klientów, którzy akceptują nowy 
model działania  i jest kwestią czasu kiedy potencjał zakupowy nowych klientów 
przewyższy wartość utraconej sprzedaży.  
Sytuacja, która nastąpiła w III kwartale br. nie była zaskoczeniem dla Zarządu             
TIM SA. W okresie kilku miesięcy wszystkie Biura Handlowe osiągną dodatnią 
dynamikę sprzedaży i marż. Przewidujemy, że stanie się to od II kwartału przyszłego 
roku. 
Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, czyli zakres zmian i ich skalę, w tak dużej 
spółce jak TIM SA, uważamy, że zmiana modelu działania zakończyła się sukcesem.  
 
Proces konsolidacji i współpracy wszystkich spółek będących członkami Grupy 
Kapitałowej TIM został rozpoczęty w III kwartale br. i powinien przynieść pierwsze 
efekty po 12 miesiącach tj. od III kw. 2015r. 
 

 
4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w 

prezentowanym okresie; 
 

 
Na przestrzeni ostatnich kilku lat sprzedaż realizowana w I półroczu stanowi około  
40 % sprzedaży rocznej, natomiast sprzedaż realizowana w II półroczu stanowi około 
60 % sprzedaży rocznej.  
 
 

 

5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto 

możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu; 

 

 
Sprawozdanie skonsolidowane : 
 
Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów zawarta jest                                    
w sprawozdaniu finansowym w części: IV. Informacje dodatkowe pkt. 2.1. 
 
Sprawozdanie jednostkowe: 
 
Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów zawarta jest                                     
w sprawozdaniu finansowym w części: IV. Informacje dodatkowe pkt. 2.2. 
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6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych                        
i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów; 

 

Sprawozdanie skonsolidowane: 
 
Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych 
aktywów zawarta jest w sprawozdaniu finansowym w części: IV. Informacje 
dodatkowe pkt. 2.1. 
 
Sprawozdanie jednostkowe: 
 
Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych 
aktywów zawarta jest w sprawozdaniu finansowym w części: IV. Informacje 
dodatkowe pkt. 2.2. 
 

 

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 

 
Sprawozdanie skonsolidowane: 
 
Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw zawarta 
jest w sprawozdaniu finansowym w części: IV. Informacje dodatkowe pkt. 2.1. 
 
Sprawozdanie jednostkowe: 
 
Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw zawarta 
jest w sprawozdaniu finansowym w części: IV. Informacje dodatkowe pkt. 2.2. 
 

 

8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego; 

 
 
Sprawozdanie skonsolidowane: 
 
Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
zawarta jest w sprawozdaniu finansowym w części: IV. Informacje dodatkowe                    
pkt. 2.1. 
 
Sprawozdanie jednostkowe: 
 
Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
zawarta jest w sprawozdaniu finansowym w części: IV. Informacje dodatkowe                     
pkt. 2.2. 
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9. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych; 

 

 
W trzecim kwartale 2014r nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży 
rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Sprawozdanie skonsolidowane: 
 
Informacja o transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych zawarta 
jest w sprawozdaniu finansowym w części : 5. Wybrane noty objaśniające. Nota 2                
„ Zmiany środków trwałych wg. grup rodzajowych” 
 
Sprawozdanie jednostkowe: 
 
Informacja o transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych zawarta 
jest w sprawozdaniu finansowym w części : 5. Wybrane noty objaśniające. Nota 2                 
„ Zmiany środków trwałych wg. grup rodzajowych” 
 

 

10. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych 

aktywów trwałych; 

 
W trzecim kwartale 2014r nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania 
zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Sprawozdanie skonsolidowane: 
 
Informacja o zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 
zawarta jest w sprawozdaniu finansowym w części: 5. Wybrane noty objaśniające. 
Nota 2 „Rzeczowe aktywa trwałe”. 
 
Sprawozdanie jednostkowe: 
 
Informacja o zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 
zawarta jest w sprawozdaniu finansowym w części: 5. Wybrane noty objaśniające . 
Nota 2 „Rzeczowe aktywa trwałe”. 
 

 

11. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych; 
 

 
 W trzecim kwartale 2014r nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 
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12. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów; 
 

 
Na koniec trzeciego kwartału 2014r nie wystąpiły korekty błędów poprzednich 
okresów. 
 

 

13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 

działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów 

finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te 

aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej 

cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym); 

 
W trzecim kwartale 2014r nie wystąpiły zmiany mające istotny wpływ na wartość 
godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. 
 

 

14. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie 
podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego; 

 
 
W trzecim kwartale 2014r nie wystąpiło niespłacenie kredytu pożyczki lub naruszenie 
istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki w odniesieniu do których nie 
podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 
 

 

15. 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. 
 
 
16. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - 

informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia; 
 

 
W trzecim kwartale 2014r nie nastąpiła zmiana sposobu ( metody) wyceny wartości 
godziwej instrumentów finansowych. 
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17. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku 
zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów; 

 

 
W trzecim kwartale 2014r nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych         
w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. 
 

 

18.  Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 
papierów wartościowych; 

 

 
W III kwartale 2014r nie miała miejsca emisja papierów wartościowych, wykup ani też 
spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 

 

19.  Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i 
w przeliczeniu na jedną akcje, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 

 
W III kwartale 2014r nie była wypłacana, ani też deklarowana wypłata dywidenda. 

 
 

20. 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, a mogących w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 
 

 

21. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku 
obrotowego. 

 

 

W dniu 29.09.2014r TIM SA zawarła z firmą Coface Poland Factoring Sp. z o.o.                   
z siedzibą w Warszawie („dalej: Faktor”) umowę faktoringową , zgodnie z którą 
Faktor świadczył będzie na rzecz TIM SA usługi faktoringowe. Określony na mocy 
postanowień ww. umowy limit TIM SA wynosi 15 mln PLN ( piętnaście milionów 
złotych). Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z ww. umowy spółka                    
TIM SA wystawiła weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą 
Faktor ma prawo wypełnić ww. weksel do kwoty niespłaconej w całości lub w części 
wymagalnej wierzytelności wraz z odsetkami i innymi należnościami Faktora 
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wynikającymi z ww. umowy oraz dokonała cesji praw z polisy ubezpieczeniowej                   
nr 347725 zawartej z Atradius Credit Insurance NV SA Oddział w Polsce. 

 

22. 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. 
 
 
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 30.09.2014 30.09.2013  

kurs średnioroczny 4,1803 4,2231 

kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,1755 4,2163 
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POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO 
ZA III KWARTAŁ 2014 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 zostały zawarte w części finansowej raportu kwartalnego. 
 

 

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji. 

 

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

W III kwartale 2014r struktura Grupy Kapitałowej TIM była następująca: 
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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 
REGON : 930339253 

NIP: PL 897-000-96-78 

KRS: 0000022407 

Kapitał zakładowy   22.199.200 PLN 

Jednostkami zależnymi Grupy Kapitałowej TIM są następujące jednostki: 

ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy – jednostka zależna bezpośrednio: 

Firma Spółki:    ROTOPINO.PL Spółka Akcyjna 
Spółka może używać skrótu:  ROTOPINO.PL SA 
Siedziba Spółki:     Bydgoszcz 
Adres Spółki:    ulica Towarowa 36 

85-746 Bydgoszcz 
Tel: +48 (52) 323 68 00 
fax: +48 (52) 323 68 29 

Adres internetowy:    http://rotopino.pl 
e-mail     info@rotopino.pl 
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. 

Na dzień 30.09.2014r TIM SA bezpośrednio posiadała 7.410.640 akcji 

ROTOPINO.PL SA, stanowiących 74,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 

7.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A., co stanowi udział 

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

ROTOPINO.PL SA. 

http://rotopino.pl/
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W dniu 24 września 2013r ROTOPINO.PL SA nabyła 275.000 akcji własnych, co 

stanowi udział w wysokości 2,75 % w kapitale zakładowym spółki. 

W dniu 17 czerwca 2014r ROTOPINO.PL SA nabyła 207.000 akcji własnych, co 

stanowi udział w wysokości 2,07 % w kapitale zakładowym spółki. 

Powyższe powoduje, iż bezpośrednio i pośrednio na dzień 30.09.2014r TIM SA 

posiada łącznie 7.892.840 akcji ROTOPINO.PL SA, stanowiących udział w 

wysokości 78,9% w kapitale zakładowym Spółki oraz udział w wysokości 78,9% w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA, z 

zastrzeżeniem wynikającym z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

W konsekwencji TIM S.A. może wykonywać prawo głosu jedynie z dotychczas 

posiadanej liczby akcji, tj. z 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA. 

Podstawowym przedmiotem działalności ROTOPINO.PL SA jest prowadzenie i 

rozwój sprzedaży internetowej na rynku polskim i zagranicznym. 

ROTOPINO.de GmbH z siedzibą w Berlinie – jednostka zależna pośrednio: 

Firma Spółki:     ROTOPINO.de GmbH 
Siedziba Spółki:    Berlin 
Adres Spółki:     14199 Berlin ulica Hohenzollerdamm 61 
Adres internetowy:    www.rotopino.de 
e-mail      info@rotopino.pl      
Kapitał zakładowy   25.000 EUR 

Na dzień 30.09.2014r ROTOPINO.PL SA posiadała 250 udziałów ROTOPINO.de 

GmbH, stanowiących 100% kapitału zakładowego, dających prawo do 250 głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników ROTOPINO.de GmbH co stanowi udział w wysokości 

100 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników ROTOPINO.de 

GmbH. 

Podstawowym przedmiotem działalności ROTOPINO.de GMBH jest prowadzenie i 

rozwój sprzedaży internetowej na rynku niemieckim. 

ROTOPINO.IT S.r.l. z siedzibą w Mediolanie – jednostka zależna pośrednio: 

Firma Spółki:     ROTOPINO.IT SRL 
Siedziba Spółki:    Mediolan 
Adres Spółki:     20124 Milano ulica Via Vittor Pisani 20 
Adres internetowy:    www.rotopino.it 
e-mail      info@rotopino.pl      
Kapitał zakładowy   10.000 EUR 

Na dzień 30.09.2014r ROTOPINO.PL SA posiadała 100% udziałów ROTOPINO.IT 

SRL, stanowiących 100% kapitału zakładowego, dających prawo do 100% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników ROTOPINO.IT SRL, co stanowi udział w wysokości 100 

% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników ROTOPINO.IT SRL. 
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Podstawowym przedmiotem działalności ROTOPINO.IT SRL jest prowadzenie i 

rozwój sprzedaży internetowej na rynku włoskim. 

ROTOPINO. FR SARL z siedzibą w Paryżu – jednostka zależna pośrednio: 

Firma Spółki:    ROTOPINO.FR. SARL  
Siedziba Spółki:    Paryż 
Adres Spółki:  12 rue de la Chausséed 'Antin7 5009 Paris, 

Francja 
Adres internetowy:    www.rotopino.fr 
e-mail     info@rotopino.pl      
Kapitał zakładowy   5.000 EUR 

Na dzień 30.09.2014r ROTOPINO.PL SA posiadała 100% udziałów 

ROTOPINO.FR.SARL, stanowiących 100% kapitału zakładowego, dających prawo 

do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ROTOPINO.IT SRL, co stanowi 

udział w wysokości 100 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

ROTOPINO.FR SARL 

Podstawowym przedmiotem działalności ROTOPINO.FR.SARL jest prowadzenie i 

rozwój sprzedaży internetowej na rynku francuskim. 

Sun Electro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – jednostka zależna 

bezpośrednio: 

Firma Spółki:  Sun Electro Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Spółka może używać skrótu:  Sun Electro Sp. z o.o. 
Siedziba Spółki:    Wrocław 
Adres Spółki:    ulica Jedności Narodowej 190 

50-952 Wrocław 
Tel: +48 71 327 53 70 

Adres internetowy:    http://www.sunelectro.pl  
e-mail     sunelectro@sunelectro.pl  
 
REGON:     021510696 

NIP:      898-218-94-10 

KRS:      0000384229  

Kapitał zakładowy   1.200.000 PLN 

Na dzień 30.09.2014r TIM SA posiadała 829 udziałów Sun Electro Sp. z o.o. , 

stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, dających prawo do 829 głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników, co stanowi udział w wysokości 69,08 % w ogólnej liczbie 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników.  

http://www.sunelectro.pl/
mailto:sunelectro@sunelectro.pl
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Przedmiotem działalności Sun Electro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest 

głównie import, wprowadzanie do obrotu na rynek polski oraz dystrybucja materiałów 

elektrotechnicznych i oświetleniowych wyprodukowanych w Chinach. 

EL-IT SA z siedzibą wWarszawie – jednostka współzależna bezpośrednio: 

Firma Spółki:    EL-IT Spółka Akcyjna 
Spółka może używać skrótu:  EL-IT SA 
Siedziba Spółki:     Warszawa 00-175 
Adres Spółki:    AL. JANA PAWŁA II 80/90 

Tel: +48 22 3955420 
Adres internetowy:    http:// 
e-mail     biuro@el-it.pl 
REGON:     147299999 

NIP:      525 25 89 236 

KRS:      0000519116  

Kapitał zakładowy   1.500.000 PLN 

Na dzień 30.09.2014r TIM SA posiadała 765.000 akcji EL-IT SA, stanowiących 51 % 

kapitału zakładowego, dających prawo do 765.000 głosów nawalnym Zgromadzeniu 

EL-IT SA, co stanowi udział w wysokości 51 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu EL-IT SA..  

Przedmiotem działalności EL-IT S.A. jest głównie dystrybucja materiałów 

elektrotechnicznych i oświetleniowych produkcji włoskiej. 

TIM SA sprawuje formalny nadzór nad spółkami zależnymi, odpowiada za ich 

strategię oraz koordynację działań w ramach Grupy Kapitałowej TIM. 

W żadnej ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM nie ma akcji 

dających specjalne uprawnienia swoim posiadaczom. 

W żadnej ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM nie ma ograniczeń 

dotyczących wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji, z wyjątkiem 

ograniczenia wynikającego z art. 364 § 2 Kodeksu spółek Handlowych opisanego 

powyżej.  

  

mailto:biuro@el-it.pl
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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; 

 

 
3.1.  Zawiązanie spółki EL-IT S.A. 

 

W dniu 10 czerwca 2014 roku TIM S.A. zawiązała ze spółką Elettronica Italiana 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spółkę EL-IT S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Kapitał zakładowy spółki EL-IT SA wynosi 1.500.000 PLN i dzieli się na 
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) 
złoty każda. TIM S.A. objęła 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji 
EL-IT SA po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1 PLN ( jeden) 
złoty każda, o łącznej wartości 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) 
złotych, co stanowi udział w kapitale zakładowym EL-IT SA w wysokości 51 %. 
Elettronica Italiana Sp. z o.o. objęła 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) 
akcji EL-IT SA po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1 PLN (jeden) 
złoty każda, o łącznej wartości 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy ) 
złotych, co stanowi udział w kapitale zakładowym EL-IT S.A. w wysokości 49%. 
Przedmiotem działalności EL-IT S.A. jest głównie dystrybucja materiałów 
elektrotechnicznych i oświetleniowych produkcji włoskiej. Płatność za akcje 
dokonana została w dniu 2 lipca 2014 roku. W dniu 7 sierpnia 2014 roku spółka 
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000519116. Spółka 
została objęta wyceną metodą praw własności. 

 

3.2. Przystąpienie do spółki Sun Electro Sp. z o.o. 
 

W dniu 11 czerwca 2014 roku TIM S.A. przystąpiła do spółki Sun Electro Sp. z 
o.o. z siedzibą we Wrocławiu i złożyła oświadczenie o objęciu 829 udziałów 
nowej emisji, o łącznej wartości 829.000 PLN (osiemset dwadzieścia dziewięć 
tysięcy złotych). Pokrycie udziałów, o których mowa powyżej, nastąpi wkładem 
pieniężnym. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Sun Electro Sp. z o.o. z 
kwoty 371.000 PLN do kwoty 1.200.000 PLN tj o kwotę 829.000 PLN, TIM SA 
posiada udział w wysokości 69,08 % w kapitale zakładowym spółki, co zapewnia 
udział w wysokości 69,08 % w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 
wspólników spółki Sun Electro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem 
działalności Sun Electro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest głównie import, 
wprowadzanie do obrotu na rynek polski oraz dystrybucja materiałów 
elektrotechnicznych i oświetleniowych wyprodukowanych w Chinach. Płatność za 
udziały nastąpiła w dniu 3 lipca 2014 roku. Na mocy postanowienia Sądu 
Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 22 
sierpnia 2014 roku kapitał zakładowy Sun Electro Sp. z o.o. został podwyższony 
do kwoty 1.200.000 PLN, w wyniku czego TIM SA objęła 829 nowych udziałów 
za kwotę 829 tys. zł. TIM SA przejęła kontrolę nad Spółką sun Electro Sp. z o.o. 
z dmoem 01 lipca 2014r. 
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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; 

 

 
Biorąc pod uwagę dużą niepewność dotyczącą sytuacji gospodarczej w Europie, a 

tym samym w Polsce nie została opublikowana prognoza wyników finansowych 

Grupy Kapitałowej TIM, ani żadnej ze spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej TIM na rok 2014. 

W opinii Zarządu występujące niepewności, o których mowa powyżej nie pozwalają 
prezentować prognoz z akceptowalną 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. 
 
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. 
  



 

Strona  | 19 

Grupa Kapitałowa TIM 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 do 30 września 2014 roku 

 
 

L.P. 

 

Imię i nazwisko 

 

Ilość akcji/głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie akcji/głosów 

 

1. 

 

Krzysztof Folta wraz z żoną Ewą 

 

 

4.000.000 

 

18,02 % 

 

2. 

 

Krzysztof Wieczorkowski 

 

3 000 000 

 

13,5 % 

 

 

3 

 

Fundusze zarządzane przez ING 

Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych, w tym : 

ING Parasol Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty  

 

1.934.220 

 

1.280.838 

 

8,71% 

 

5,77 % 

 

4. 

 

Fundusze zarządzane przez Quercus 

Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych SA 

 

1 595 443 

 

7,19 % 

 

5. 

 

Mirosław Nowakowski  

 

1.110.800 

 

5,0 % 

 

 

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 
od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego: 
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Z informacji posiadanych przez Zarząd TIM SA wynika, iż w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego (raport za I kwartał 2014r przekazany do 
publicznej wiadomości w dniu 15.05.2014r.) do dnia 13.11.2014r, nastąpiły 
następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta: 
 
W dniu 11.06.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował 

Spółkę o nabyciu przez „osobę bliską” Panu Krzysztofowi Folcie, w rozumieniu 

definicji zamieszczonej w art. 160 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie 

instrumentami finansowymi , 50.000 akcji TIM SA., w dniu 06 czerwca 2014r na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach transakcji sesyjnej zwykłej. 

W dniu 13.06.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował 

Spółkę o nabyciu 100.000 akcji TIM SA. w dniu 10 czerwca 2014r na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w ramach transakcji sesyjnej zwykłej. 

Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż na dzień 12 czerwca 2014 łącznie z 

żoną Ewą Foltą posiada 4.000.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 

18,02 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.000.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,02 % w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 09.06.2014r Emitent otrzymał od Pana Mirosława Nowakowskiego oraz od 

firmy KREON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa – 

akcyjna ( poprzednia nazwa: Cinco spółka z ograniczoną – XXXV-SKA) 

zawiadomienie o zbyciu/nabyciu znacznego pakietu akcji TIM SA. Zgodnie z ww. 

zawiadomieniem firma KREON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka 

komandytowa – akcyjna- podmiot zależny od Pana Mirosława Nowakowskiego zbyła 

na rzecz Pana Mirosława Nowakowskiego 63.000 akcji TIM SA. Zgodnie z ww. 

zawiadomieniem, o transakcji, o której mowa powyżej Pan Mirosław Nowakowski 

posiada bezpośrednio 1.110.800 akcji TIM SA , co stanowi 5 % w ogólnej liczbie 

głosów na WZ TIM SA i daje prawo do 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ 

TIM SA. 
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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 wraz z 

żoną Ewą Folta 

 

Prezes Zarządu 4.000.000 18,02 % 

 

3. 

 

Artur Piekarczyk 

 

Członek Zarządu 

 

 

200.000 

 

0,9 % 

 

4. Maciej Posadzy Członek Zarządu 95.000 0,43 % 

 

5. 

 

Anna Słobodzian-Puła 

 

Członek Zarządu 

 

 

51 544 

 

0,23 % 
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Wartość nominalna jednej akcji TIM SA wynosi 1 PLN ( jeden złoty). 

 
W stosunku do raportu kwartalnego za I kwartał 2014r. ( opublikowanego w dniu 
15.05.2014r ) nastąpiły następujące zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta 
przez osoby zarządzające: 
 
W dniu 11.06.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował 

Spółkę o nabyciu przez „osobę bliską” Panu Krzysztofowi Folcie, w rozumieniu 

definicji zamieszczonej w art. 160 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie 

instrumentami finansowymi, 50.000 akcji TIM SA., w dniu 06 czerwca 2014r na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach transakcji sesyjnej zwykłej. 

 
W dniu 13.06.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował 

Spółkę o nabyciu 100.000 akcji TIM SA. w dniu 10 czerwca 2014r na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w ramach transakcji sesyjnej zwykłej. 

Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż na dzień 12 czerwca 2014 łącznie z 

żoną Ewą Foltą posiada 4.000.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 

18,02 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.000.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,02 % w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej; 

 

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym dla Emitenta oraz dla całej 
Grupy 
Kapitałowej TIM nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, 
dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 
10% kapitałów własnych Spółki. 
 
 
8. 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 udzieliły poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzieliły 
gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu o 
równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 
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9. 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; 

  

 
Rok 2014 jest rokiem przełomowym w całej 25 letniej działalności Spółki. Przyjęta w 
2013r. nowa strategia opiera się na istotnej zmianie modelu dystrybucji. Nowy model 
oparty jest na wykorzystaniu platformy e-sklepu wraz z modułem CRM. Zmienia się 
również sposób dostarczania towarów do klientów, zlikwidowane zostały magazyny 
lokalne, towar dostarczany jest z jednego miejsca tj. z Magazynu Centralnego w 
Siechnicach. 
Przyjęty model działania jest dla branży, w której działa TIM SA, nowatorski i 
odmienny od działań pozostałych konkurentów.  
Jesteśmy pewni, że wraz z rozwojem e – commerce, w Polsce i całej Europie, nasz 
model będzie cieszył się coraz większą popularnością. Decydujący wpływ na rozwój i 
sukces przyjętej strategii będzie miała liczba klientów systematycznie korzystających 
z platformy zakupowej, jak również permanentne rozszerzanie oferty handlowej.  
Jesteśmy dopiero na początku drogi. Wyniki osiągnięte w III kwartale br. pokazały, że 
model działania został przez większość klientów zaakceptowany i z miesiąca na 
miesiąc wzrasta liczba użytkowników naszego sklepu. Wyniki, które zostaną 
osiągnięte w IV kwartale br. powinny potwierdzić słuszność wybranego przez nas 
kierunku działania. Jednak dopiero rok 2015 powinien pokazać siłę i skuteczność 
nowego modelu.  
 

10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na 
osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego 
kwartału. 

 

 
W IV kwartale br. TIM SA będzie prowadziła działalność według nowego modelu. 
 
 Głównym zagrożeniem dla działania TIM SA w nowym modelu są następujące 
czynniki: 
 

 sprawność działania systemów informatycznych (sprawność łączy 
komputerowych, integracja systemu, awarie i przestoje), 

 efektywność i sprawność działania Magazynu Centralnego (realizowanie na 
czas wysyłek do klientów, ilość błędów popełnianych przez magazynierów, 
szybkie i sprawne realizowanie reklamacji klientów, prawidłowe działanie firm 
kurierskich). 

 
Wyżej wymienione czynniki są głównymi zagrożeniami w realizacji przyjętego modelu 
działania. Jak widać jesteśmy w dużej mierze uzależnieni od systemów 
informatycznych i łączy komputerowych. Stawia to nowe wyzwania przed Spółką, nie 
mniej jednak stanowi główne zagrożenie dla prowadzonej działalności.  


