
KOMENTARZ DO SQ III/2006

	W okresie od 01.07.2006  r. do 30.09.2006 r. Spółka TIM S.A. nie dokonała zmiany zasad wyceny aktywów, rozliczeń kosztów oraz pozostałych elementów wyceny bilansowej mających wpływ na wynik finansowy Spółki. Powyższe zasady zostały zaprezentowane w raporcie rocznym za 2005 r. przekazanym do publicznej wiadomości w  dniu 26.04.2006r.

W okresie od 01.07.2006 do 30.09.2006 r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych w kwocie 346 tys. PLN z czego odpisy aktualizujące należności wyniosły 188 tys. PLN a odpis aktualizujący zapasy 158 tys. PLN.
Za trzy kwartały 2006 roku odpisy aktualizujące należności wyniosły 491 tys. PLN a zapasy 374 tys. PLN.
	W III kwartale bieżącego roku kontynuowany był dalszy wzrost sprzedaży. Dynamika przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2006 r. wzrosła o 53% w stosunku  do III kwartału roku ubiegłego.W okresie od stycznia do września  2006 r.  przychody ze  sprzedaży wzrosły o 61% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego natomiast marża wzrosła o 71%. Powyższe dane potwierdzają, że przyjęta przez Spółkę polityka handlowa jest skuteczna i przynosi wymierne efekty. Pozytywnym zjawiskiem jest zdecydowany wzrost zysku na sprzedaży z 1 668 tys. PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego do 9 379 tys. PLN w roku bieżącym.

Osiągnięty za 9 miesięcy bieżącego roku zysk operacyjny w wysokości 23 086 tys. PLN był wyższy o 77% w stosunku do zysku operacyjnego osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto za ten sam okres był wyższy o 91%. 
	W działalności emitenta największa sprzedaż występuje w IV kwartale roku obrotowego.

W omawianym okresie Spółka nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W dniu 24.06.2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,25 PLN na jedną akcję, z czego 0,13 PLN  na jedną akcję zostało wypłacone w dniu 16.11.2005r tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Dzień dywidendy ustalono na 25.07.2006 r. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 08.08.2006 r. i wyniosła 0,12 PLN na jedną akcję. 
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu w którym sporządzono sprawozdanie, które nie byłyby ujęte w tym sprawozdaniu.
W spółce nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki.
U Emitenta nie wystąpiły zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.
W Spółce nie wystąpiły transakcje nietypowe i nie rutynowe z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 500.000 Euro.
W omawianym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji.

Kurs EURO przyjęty do przeliczeń pozycji bilansu i rachunku wyników.

Do przeliczeń wartości wybranych pozycji aktywów i pasywów przyjęto kurs EURO  z dnia 30.09.2006 r. równy 3,9835 PLN z dnia 30.09.2005 r. równy 3,9166 a do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat przyjęto kurs EURO równy 3,9171 stanowiący średnią arytmetyczną kursów z dwóch kwartałów 2006 r. oraz kurs EURO równy 4,0583 PLN stanowiący średnią arytmetyczną kursów w 2005 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami posiadanymi przez emitenta na dzień  przekazania do publicznej wiadomości  niniejszego raportu kwartalnego  (akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do głosu - każda akcja uprawnia do jednego głosu ).
	
1. Krzysztof Folta- 18,15 % , 3.700.000 sztuk akcji
2. Krzysztof Wieczorkowski	- 14,83 % - 3.024.216 sztuk akcji				
3.American Life Insurance and Reinsurance Company - 11,255 % - 2.293.782 sztuki akcji,
4. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – 10,01 % - 2.039.151 sztuk akcji
5. Kazimierz Stogniew –7,67 % -1.565.048 sztuk akcji
6. AIG Otwarty Fundusz Emerytalny – 7,43 % -1.513.502 sztuki akcji
7.Mirosław Nowakowski – 6,37 % - 1.300.000 sztuk akcji,
8. OPERA Towarzystwo Funduszy Emerytalnych – 6,08 %- 1.239.393 sztuki akcji	 	
		             
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta w okresie od 01.07.2006 r. do dnia przekazania niniejszego raportu nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące TIM SA.

Postępowania sądowe

W okresie od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r. nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji państwowej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanej prognozy wyników finansowych na rok 2006r.

Zdaniem Zarządu TIM S.A. realnym jest wykonanie opublikowanej w raporcie bieżącym nr 34/2006 z dnia 02.09.2006 prognozy wyników finansowych na rok 2006.

