
KOMENTARZ DO SQ II/2006

	W okresie od 01.04.2006  r. do 30.06.2006 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.

Dokonano korekty wyniku z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności o kwotę 167,3 tys. PLN w II kwartale bieżącego roku, natomiast za I półrocze w wysokości 302,6 tys. PLN, odpisów aktualizujących zapasy – o kwotę 120,6 tys. PLN w II kwartale 2006 r. a za I półrocze 2006 r. – w wysokości 216,3 tys. PLN.
Po długiej i ciężkiej zimie nastąpiło zdecydowane ożywienie w sektorze budownictwa. Pierwsze symptomy pojawiały się w drugiej połowie marca, ale zdecydowane ożywienie nastąpiło w kwietniu i trwało do końca II kwartału 2006 r. Potwierdzają to dane GUS; i tak w miesiącu kwietniu  sprzedaż w sektorze budownictwa była na poziomie z 2005 r., natomiast w miesiącu maju nastąpił wzrost o 13,4% do miesiąca maja 2005 roku, a w czerwcu o 15,7% w stosunku do analogicznego miesiąca w roku poprzednim. W miesiącu czerwcu wystąpił największy w okresie ostatnich 12 miesięcy wzrost sprzedaży w sektorze instalacji budowlanych bo aż o 24,7 %. Jest to sektor w którym działa Spółka. Tendencje występujące w sektorze budownictwa miały odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych przez Spółkę. I tak w miesiącu kwietniu nastąpił wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 92%, w miesiącu maju – o 108%, natomiast w miesiącu czerwcu tylko o 64%. W całym drugim kwartale 2006 r. sprzedaż wzrosła o 86,3%. 
Decydującym czynnikiem o charakterze nietypowym, mającym wpływ na wyniki finansowe spółki był drastyczny wzrost cen miedzi na rynkach światowych. W I kwartale bieżącego roku cena miedzi oscylowała w granicach od 4,5 tys. USD do 5,5 tys. USD za tonę . W dniu 27.03.2006 r. cena miedzi przekroczyła 5,5 tys. USD za tonę, by w okresie do 08.05.2006 r. osiągnąć maksimum w wysokości 8,7 tys. USD za tonę. W miesiącu czerwcu nastąpiło ustabilizowanie cen miedzi w zakresie od 7 tys. USD do 7,5 tys. USD za tonę na dzień 30.06.2006 r.
Zmiany cen miedzi mają wpływ na wyniki, które spółka osiągnęła w II kwartale 2006 r. Wynika to ze struktury sprzedaży kabli i przewodów. W II kwartale 2005 r. przewody stanowiły 14% sprzedaży a kable ok. 30%. Natomiast w II kwartale 2006 r. przewody stanowiły ok. 16% udziału w sprzedaży, natomiast udział kabli wzrósł do 44%. Przewidujemy, że w następnym kwartale bieżącego roku udział kabli będzie utrzymywał się na średnim poziomie z lat ubiegłych  tzn. będzie stanowił ok. 30% całości sprzedaży.
	W działalności emitenta największa sprzedaż występuje w III i IV kwartale roku obrotowego.

W omawianym okresie Spółka nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W II kwartale 2006 roku nie wypłacono dywidendy. W dniu 24.06.2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,25 PLN ( słownie: dwadzieścia pięć groszy ) brutto na jedną akcję, z czego 0,13 PLN (słownie: trzynaście groszy) brutto wypłacone zostało w dniu 16.11.2005r tytułem zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej w danym roku obrotowym. Dzień dywidendy ustalono na 25.07.2006 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 08.08.2006 r. i wyniesie 0,12 PLN  ( słownie: dwanaście groszy ) brutto 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 30.06.2006 r. równy 4,0434 PLN i z dnia 30.06.2005 r. równy 4,0401 a do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat przyjęto kurs EURO równy 3,9003 stanowiący średnią arytmetyczną kursów z dwóch kwartałów 2006 r. oraz kurs EURO równy 4,0805 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 01.01.2006 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 30.06.2006 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 8/2006 z dnia 03.04.2006 r.  prognozy wyników finansowych na rok 2006.

