INFORMACJA DODATKOWA
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
ZA I KWARTAŁ 2013 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).

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 2012 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 21.03.2013 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 01.01.2013r. do 31.03.2013r. 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;

TIM SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej TIM.
TIM SA jest jednostką zdecydowanie większą w porównaniu do ROTOPINO.PL SA:
 Przychody ze sprzedaży TIM SA stanowią 92% przychodów ze sprzedaży
Grupy Kapitałowej TIM za I kwartał 2013,
 Koszty TIM SA stanowią 93 % kosztów Grupy Kapitałowej TIM za I kwartał
2013 (liczonych jako koszty z wyłączeniem wartości sprzedanych towarów i
materiałów).
Wyniki osiągane przez TIM SA, determinują wyniki Grupy Kapitałowej TIM.
W I kwartale bieżącego roku, nastąpił spadek sprzedaży Grupy Kapitałowej o 13,2%, w
porównaniu do analogicznego roku ubiegłego. Decydujący wpływ na wyniki Grupy
Kapitałowej TIM, mają wyniki osiągane przez przedmiot dominujący, tzn. TIM SA. Wielkość
przychodów wygenerowanych przez TIM SA w I kwartale bieżącego roku stanowi 91,6%
wartości przychodów całej Grupy Kapitałowej TIM. W związku z powyższym, spadek
sprzedaży w TIM SA o 11,169 tys. PLN - tj. o 14,4%, zdeterminował wielkość przychodów
Grupy Kapitałowej TIM w I kwartale 2013r.
TIM SA
Wielkość przychodów ze sprzedaży TIM SA, jest ściśle powiązana z sytuacją w sektorze
budownictwa. W I kwartale 2013 roku, odczuliśmy skutki spowolnienia gospodarczego w
sektorze, ponadto odczuliśmy efekty długotrwałej zimy (duże opady śniegu w miesiącu marcu
2013r). W większości regionów w kraju nie można było prowadzić prac ziemnych do połowy
kwietnia. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, nastąpił drastyczny spadek sprzedaży TIM

SA w grupie kable i przewody - o 22,3%, a w grupie kable aż o 29,6% w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto, nastąpił duży spadek sprzedaży w
pozostałych grupach asortymentowych związanych z robotami zewnętrznymi, takich jak
min. oprawy i słupy oświetleniowe – spadek o 16,9%, czy rozdzielnice elektryczne – spadek
o 20,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Rozpoczęta w IV kwartale 2012 roku i nadal kontynuowana „walka cenowa” w branży,
spowodowała spadek marży procentowej z 19,9% do 18,3% w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat, natomiast w jednostkowym rachunku zysków i strat TIM SA marża uległa
zmniejszeniu z 20,2% do 18,2 %, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co
spowodowało spadek marży kwotowej o ok. 1 350 tys. PLN przy wielkości sprzedaży
osiągniętej w I kwartale 2013 roku. Przypuszczamy, że powyższy proces (erozja/spadek
marż) będzie trwał co najmniej do III kwartału 2013 roku, a w wariancie pesymistycznym do
końca I kwartału roku 2014.
Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację makroekonomiczną w kraju (spadek PKB w IV kwartale
2012 roku do 0,7%) oraz prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej w całym 2013 roku
wzrost PKB w granicach od 1% do 1,5%, prognozujemy, że sektor budownictwa w 2013 roku
w wariancie pesymistycznym będzie miał spadek o -15% w skali roku, a w wariancie
optymistycznym spadek o -10% w skali roku. Wyniki I kwartał bieżącego roku pokazują
spadek produkcji budowlano – montażowej o 15% w stosunku do I kwartału roku ubiegłego.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty już w IV kwartale 2012 roku zostały podjęte działania
mające celu obniżenie kosztów.
Zoptymalizowano zatrudnienie. Na dzień 31.12.2012 zatrudnionych w Spółce było 347 osób,
na dzień 31.03.2012 było 378 osób, natomiast na dzień 31.03.2013 było 343 osób.
Wdrożone w ubiegłym roku systemy premiowania i wynagrodzeń, są ściśle powiązane z
wielkością sprzedaży i dostosowują wielkość premii do wielkości sprzedaży w sposób ciągły,
co zoptymalizuje wielkość kosztów osobowych.
Ponadto przenegocjowano umowy serwisowe oraz umowy z dostawcami usług, co powinno
w skali roku dać oszczędności w wysokości 1 200 tys. PLN.
Pierwsze efekty powyższych działań widać w I kwartale 2013r, w którym nastąpił spadek
wynagrodzeń o 19%, a spadek wielkość ubezpieczeń społecznych i innych o 13,6% w
stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Spadek kosztów działalności operacyjnej TIM SA wyniósł 9 320 tys. PLN co stanowi 11,8%.
Niestety spadek sprzedaży wyniósł 14,4% i był wyższy niż spadek kosztów.
Decydującym czynnikiem mającym wpływ na wyniki osiągnięte w I kwartale 2013r przez
TIM SA, był drastyczny spadek marży procentowej z 20,2% do 18,2% w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego, o czym mowa powyżej.
Proces dalszej erozji marży jest w bieżącym roku nieunikniony. W celu utrzymania
rentowności sprzedaży, konieczne jest podjęcie następujących działań:
- wzrost sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów,
- zmiana struktury sprzedaży poprzez wzrost sprzedaży produktów wysokomarżowych,
kosztem utrzymania poziomu sprzedaży produktów nisko marżowych (kable, przewody,
słupy oświetleniowe, oprawy),
- dalsza optymalizacja kosztów.

Rotopino.pl SA
W Rotopino.pl SA podjęte zostały również działania w celu wzrostu sprzedaży i marży takie
jak:
1. Rozwój portali zagranicznych:
- I kwartał 2012 roku eksport stanowił 24% przychodów ze sprzedaży,
- I kwartał 2013 roku eksport stanowił 50% przychodów ze sprzedaży.
2. Zmiana struktury sprzedaży:
- I kwartał 2012 roku sprzedaż detaliczna stanowiła 34% przychodów ze sprzedaży,
- I kwartał 2013 roku sprzedaż detaliczna stanowiła 66% przychodów ze sprzedaży.
3. Rozszerzenie oferty magazynowej:
- I kwartał 2012 roku 2800 referencji magazynowych,
- I kwartał 2013 ponad 4000 referencji magazynowych.
Powyższe działania, mają doprowadzić do wzrostu ilości klientów, zwiększenia ilości
klientów lojalnych oraz umocnienie pozycji Rotopino.pl SA jako czołowego dystrybutora
narzędzi i wyposażenia domu na rynku e-commerce.
Mimo prowadzenia prac rozwojowych nad nowymi portalami oraz rozszerzeniem oferty
produktowej w istniejących portalach, koszty działalności w I kwartale 2013r były na
poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.
Grupa Kapitałowa TIM
W I kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa TIM osiągnęła sprzedaż na poziomie 72.554
tys. PLN, co stanowi spadek sprzedaży o 13,2% tj. 11,076 tys. PLN w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Obniżenie kosztów w TIM SA oraz utrzymanie
kosztów Rotopino.pl SA na niezmienionym poziomie, pozwoliło obniżyć koszty działania
Grupy Kapitałowej w I kwartale bieżącego roku o 9,315 tys. PLN, co stanowi spadek kosztów
o 11% w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego.
Mimo wysiłków podejmowanych w celu obniżenia kosztów, spadek marży wyniósł 3 336 tys.
PLN, na co złożył się spadek sprzedaży o 13,2%, a ponadto drastyczny spadek marży o 1,6
punkta procentowego. Biorąc pod uwagę powyższe, Grupa Kapitałowa TIM w I kwartale
bieżącego roku wygenerowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 2 501 tys. PLN,
natomiast strata netto wyniosła 1 753 tys. PLN.

4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;

Mając na uwadze dominujący wpływ TIM SA na wyniki Grupy Kapitałowej TIM skupimy
się na przedstawieniu najważniejszych zdarzeń mających miejsce od 01.01.2013r do
31.03.2013 r. występujących w TIM SA.
Zapoczątkowany w II kwartale ubiegłego roku spadek produkcji budowlano - montażowej
jest kontynuowany. Szacujemy, że w 2013 roku wartość produkcji budowlano montażowej
będzie niższa co najmniej o 10% w porównaniu do roku ubiegłego. Dodatkowym elementem,
który miał wpływ na osiągnięte wyniki w I kwartale 2013r, była długa zima, co razem
spowodowało spadek sprzedaży produkcji budowlano - montażowej w całym kraju, w
wysokości ok 15%. Wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową TIM SA, nie odbiegają od
sytuacji w cały sektorze. Pozytywnym zjawiskiem jest minimalny wzrost sprzedaży,
osiągnięty przez Rotopino.pl SA. Mamy nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany i wyniki
osiągane przez Rotopino.pl SA, będą sukcesywnie oddziaływały pozytywnie na wyniki całej
Grupy.

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w
prezentowanym okresie;
Na przestrzeni ostatnich trzech lat sprzedaż realizowana w I kwartale stanowiła 20,5 %
sprzedaży rocznej natomiast sprzedaż realizowana w I półroczu stanowi około 40%
sprzedaży rocznej. Wyjątkiem były lata 2008 i 2009, w którym nastąpiły zdecydowane
zmiany w sezonowości wynikające z kryzysu finansowego.

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

W I kwartale 2013r Spółka nie emitowała papierów wartościowych. W ww. okresie Spółka
nie dokonywała również wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w
przeliczeniu na jedną akcje, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W dniu 10.04.2013r Rada Nadzorcza TIM SA pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez
Zarząd wniosek do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy TIM SA
za rok 2012 w wysokości 0,12 zł ( słownie: dwanaście groszy ) brutto na jedną akcję.
Wniosek, o którym mowa powyżej, jest zgodny z przyjętą przez Zarząd Spółki Polityką
dywidendową, zgodnie z którą wypłacona za dany rok dywidenda nie może być wyższa, niż
dwukrotna wartość zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrachunkowym, za
który wypłacona jest dywidenda.
Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2.663.904 zł (
słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote ).
Raport bieżący w ww. sprawie przesłany został do publicznej wiadomości w dniu 11.04.2013r
( nr 7/2013 ).
8. 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.
9. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły żadne zmiany zobowiązań
warunkowych lub aktywów warunkowych.
10. 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

31.03.2013

31.03.2012

kurs średnioroczny

4,1738

4,1750

kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

4,1774

4,1616

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
ZA I KWARTAŁ 2013 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).

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 I kwartale 2013r 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:
Spółka może używać skrótu:
Siedziba Spółki:
Adres Spółki:

TIM Spółka Akcyjna
TIM SA
Siechnice
ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego 24

Adres internetowy:
e-mail
REGON :

55 – 011 Siechnice
Tel: + 48 (71) 37 61 600
fax: + 48 (71) 37 61 620
http://www.tim.pl
zarzad@tim.pl
930339253

NIP:

PL 897-000-96-78

KRS:

0000022407

Kapitał zakładowy

22.199.200 PLN ( na dzień 31.03.2013r ).

Jednostką zależną Grupy Kapitałowej TIM jest spółka ROTOPINO.PL SA z siedzibą w
Bydgoszczy.
Firma Spółki:
Spółka może używać skrótu:
Siedziba Spółki:
Adres Spółki:

Adres internetowy:
e-mail
REGON :

ROTOPINO.PL Spółka Akcyjna
ROTOPINO.PL SA
Bydgoszcz
ulica Podleśna 17
85-171 Bydgoszcz
Tel: +48 (52) 365 41 42
fax: +48 (52) 365 41 41
http://www.Rotopino.pl
office@marketeo.com
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.

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;

W I kwartale 2013r nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej TIM SA.

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.
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

11,4 %

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
od przekazania poprzedniego raportu okresowego:
Z informacji posiadanych przez Zarząd TIM SA w okresie od przekazania poprzedniego
raportu okresowego (raport roczny za rok 2012 przekazany do publicznej wiadomości w dniu
21.03.2013r.) 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 %

Maciej Posadzy

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Operacyjnych

58.462

0,2 %

Anna Słobodzian-Puła

Członek Zarządu

15.450

0,06%

4.

5.

W stosunku do raportu kwartalnego za III kwartał 2012r. nie nastąpiły żadna zmiany w
stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające.

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 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;
Biorąc pod uwagę kapitały własne TIM SA oraz Rotopino.pl SA (Grupa Kapitałowa TIM)
w wysokości 195.090 PLN na dzień 31.03.2013 oraz strukturę zobowiązań i należności,
niewielka strata osiągnięta w pierwszym kwartale 2013 roku nie ma najmniejszego wpływu
na dalsze działanie TIM SA i Rotopino.pl. SA.
Dalsze działanie poszczególnych Spółek jak i Grupy Kapitałowej TIM nie jest zagrożone.
Zdecydowany spadek środków pieniężnych, wynikających z działalności operacyjnej na dzień
31.03.2013 roku w wysokości 14 507 tys. PLN, w porównaniu do dodatnich przepływów

pieniężnych na dzień 31.03.2012 w wysokości 23 562 tys. PLN, wynikał z celowej polityki
TIM SA i Rotopino.pl SA, polegającej na skracaniu terminów płatności u kluczowych
dostawców w zamian za uzyskanie dodatkowych bonusów. W wyniku powyższych działań,
nastąpił drastyczny spadek wielkości zobowiązań o 42 344 tys. PLN, co spowodowało
wygenerowanie ujemnych przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej w wysokości
14 507 tys. PLN.
Powyższa sytuacja nie ma najmniejszego wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia
działalności przez Grupę Kapitałową TIM.
11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Biorąc pod uwagę sytuacje gospodarczą kraju (szacowany PKB w 2013 od 1% do 1,5%) oraz
zmniejszenie wpływów podatkowych w I kwartale bieżącego roku, należy wziąć pod uwagę
korektę budżetu państwa w drugim półroczu bieżącego roku. Ze względu na duży udział w
budżecie Polski wydatków stałych w wysokości ok 77% wydatków całkowitych,
prawdopodobnie nastąpi zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Już dziś obserwujemy, że w
wyniku kryzysowej sytuacji gospodarczej następuje drastyczny spadek nakładów
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Powyższa sytuacja znajduje swoje odbicie w wynikach
sektora budownictwa, w którym Grupa Kapitałowa realizuje ok 90% sprzedaży. Dodatkowym
elementem jest dramatyczny spadek zezwoleń na budowę w budownictwie mieszkaniowym o
ok. 23% oraz jeszcze większy spadek ilości mieszkań, których budowę rozpoczęto -spadek o
ok. 30%.
Biorąc pod uwagę powyższe, podstawowym celem Spółki jest utrzymanie bieżącej płynności
finansowej (prowadzenie polityki bezpiecznej sprzedaży – weryfikacja klientów pod
względem ich sytuacji finansowej) oraz utrzymanie sprzedaży, poprzez pozyskiwanie nowych
klientów. Powyższe działania powinny przynieść efekty w III/IV kwartale bieżącego roku, co
powinno zmniejszyć lub zniwelować stratę, jaką Grupa Kapitałowa TIM wygenerowała w I
kwartale bieżącego roku.
Bezpieczeństwo sprzedaży oraz generowanie dodatnich przypływów finansowych, jest celem
nadrzędnym dla Grupy Kapitałowej TIM na rok 2013.

