
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 

DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO 

 

 

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM 

 

sporządzona na podstawie § 87  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 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 31.03.2014r. 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  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 93% przychodów ze sprzedaży Grupy 

Kapitałowej TIM za I kwartał 2014,  

 koszty TIM SA stanowią 93 % kosztów Grupy Kapitałowej TIM za I kwartał 2014 

(liczonych jako koszty podstawowej działalności operacyjnej z wyłączeniem wartości 

sprzedanych towarów i materiałów).  

 

Wyniki osiągane przez TIM SA, determinują wyniki Grupy Kapitałowej TIM.  

 

W I kwartale bieżącego roku, sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosła o 41%,  w porównaniu 

do analogicznego roku ubiegłego. Decydujący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej TIM, 

mają wyniki osiągane przez podmiot dominujący, tzn. TIM SA. Wielkość przychodów 

wygenerowanych przez TIM SA w I kwartale bieżącego roku stanowi 93,2% wartości 

przychodów całej Grupy Kapitałowej TIM. W związku z powyższym, wzrost sprzedaży w 

TIM SA o 29.013 tys. PLN - tj. o 43,6 %, zdeterminował wielkość przychodów Grupy 

Kapitałowej TIM w I kwartale 2013r.  

 

TIM SA  

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w TIM SA, jest związany z dwoma czynnikami.  



Czynnik pierwszy to łagodna zima, która pozwoliła na sprzedaż asortymentu inwestycyjnego. 

Wynik ten byłby trudny do osiągnięcia w normalnych warunkach pogodowych panujących w 

okresie zimy. Sektor budownictwa dzięki sprzyjającej pogodzie  wzrósł w I kwartale o 10,6% 

(Źródło: Raport GUS - Produkcja Budowlano Montażowa za miesiąc marzec).  

Czynnik drugi to nowi klienci przekonani do sprzedaży multikanałowej, która oznacza dla 

klienta zakupy poprzez sklep internetowy ze wsparciem i doradztwem technicznym naszych 

przedstawicieli handlowych. W kolejnych kwartałach spodziewamy się utrzymania tempa 

wzrostu przychodów na zbliżonym poziomie.  

Wzrost poziomu sprzedaży, zmiana oddziałów z lokalnym magazynem na biura handlowe, 

wzrost ilości produktów występujących w ofercie spółki oraz modernizacja magazynu 

centralnego uwzględniająca tak duży skokowy wzrost przychodów i perspektywę dalszego 

rozwoju nie została obojętna dla kosztów spółki. Koszty w I kwartale 2014 roku wyniosły 

20.186 tys PLN i były o 5.122 tys PLN wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Największy wzrost kosztów związany jest ze wzrostem usług obcych,  tj.  wzrost  o 2.725 tys 

PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to związane ze wzrostem 

kosztów transportu. Dodatkowymi kosztami poniesionymi przez TIM SA w omawianym 

okresie, były koszty  likwidacji magazynów lokalnych, czyli relokacja towarów z 

zamykanych oddziałów do Centrum Logistycznego TIM SA w Siechnicach. Kolejnym 

znacznym kosztem jest wzrost wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych  o 1.395 tys PLN. 

Wzrost wynika z rosnących prowizji dla służby sprzedażowych TIM SA w związku ze 

znacznym wzrostem sprzedaży. Ponadto wzrosło zatrudnienia na magazynie centralnym, 

który umożliwia przejęcie obsługi klienta końcowego z oddziałów, a na oddziałach lokalnych 

nadal pracują magazynierzy obsługujący magazyny oddziałowe. Na wzrost kosztów wpłynęły 

również odprawy wypłacane zwalnianym pracownikom magazynów oddziałowych.  

Dodatkowo nadmienić należy, iż nie zmniejszyły się jeszcze koszty najmu oddziałów 

lokalnych. Pierwsze efekty obniżenia kosztów w związku z reorganizacją sieci sprzedaży  

będą widoczne od IV kwartału 2014r, kiedy zakończy się proces ww. reorganizacji.  

Powyżej omówione czynniki kosztowe przesądziły w głównej mierze o wyniku spółki za I 

kwartał 2014.  

Spadek marży procentowej jest przez nas uwzględniany w analizie przyszłych dochodów  i 

nie będzie przesądzał o osiąganych wynikach tak istotnie, jak poziom kosztów. 

 Marża na poziomie 15-16%, a może nawet niższa, jest oczekiwaną marżą handlową w 

przyszłości. Jednak jej spadek w I kwartale 2014r nie pozostał bez wpływu na wynik.  

Za I kwartał 2014 spółka TIM S.A. osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 

4.968 tys PLN, natomiast strata netto wyniosła 5.367 tys PLN, są to wyniki dalekie od 

oczekiwanych, jednak przy tak dużej zmianie wydają się nieuniknione.  

Zarząd TIM SA na bieżąco monitoruje proces wdrożenia nowej strategii, który jest 

realizowany. W opinii Zarządu TIM SA  aktualnie nie ma zagrożenia dla przyjętego 

harmonogramu wdrożenia podanego w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2013.  

 

Rok 2014 przy utrzymaniu tempa wprowadzanych zmian oraz dynamiki sprzedaży powinien 

zakończyć się dla Spółki zyskiem na poziomie operacyjnym. 

 

Rotopino.pl SA 

 

W Rotopino.pl SA kontynuowane były działania w celu wzrostu sprzedaży i marży takie jak: 

  

1. Rozwój portali zagranicznych:  

 

 w I kwartale 2013 roku eksport stanowił 50% przychodów ze sprzedaży, 



 w I kwartale 2014 roku eksport stanowił 54% przychodów ze sprzedaży.  

 

2. Zmiana struktury sprzedaży:  

 

 w I kwartale 2013 roku sprzedaż detaliczna stanowiła 66% przychodów ze sprzedaży, 

 w I kwartale 2014 roku sprzedaż detaliczna stanowiła 83% przychodów ze sprzedaży.  

 

3. Rozszerzenie oferty magazynowej:  

 

 w I kwartale 2013  było ok. 4000 referencji magazynowych, 

 w  I kwartale 2014 roku było  5800 referencji magazynowych.  

  

Powyższe działania prowadzą 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.  

Prowadzone prace rozwojowe oraz intensywne działania sprzedażowe spowodowały 

niewielki wzrost kosztów bieżącej działalności. 

 

Grupa Kapitałowa TIM. 

 

W I kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa TIM osiągnęła przychody ze sprzedaży 

towarów na poziomie 102.449 tys PLN, co stanowi wzrost sprzedaży o 41% tj. 29.895 tys 

PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Wzrost sprzedaży Grupy TIM pozwolił też uzyskać wzrost marży na sprzedaży o 3.369 tys 

PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,  jednak przy dużo niższej marży 

procentowej. Za I kwartał marża procentowa na sprzedaży wyniosła 16,2% co stanowi spadek 

o 2,1 punktu procentowego w stosunku do I kwartału roku 2013.  

Koszty Grupy TIM w I kwartale bieżącego roku wyniosły 21.657 tys PLN i były wyższe w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5.512 tys PLN. Tak drastyczny 

wzrost kosztów wynika w głównej mierze z restrukturyzacji przeprowadzanej w TIM S.A. 

Polega ona na zmianie modelu biznesowego z firmy sprzedającej towary przez magazyny 

oddziałowe, na sprzedaż towarów z jednego magazynu centralnego. Powyższa zmiana to w 

konsekwencji likwidacja magazynów oddziałowych (lokalnych). Na 1 stycznia 2014 roku 

spółka TIM S.A. posiadała 30 oddziałów handlowych, na 31 marca 2014 ilość oddziałów 

handlowych została zmniejszona o 5 lokalizacji i na ich miejscu zostały uruchomione biura 

handlowe. Dzięki tej zamianie, która będzie kontynuowana przez dwa kolejne kwartały, 

uzyskamy oszczędności kosztowe polegające na zmniejszeniu kosztów osobowych, kosztów 

najmu dużych obiektów magazynowych, kosztów mediów i kosztów pętli transportowych. 

Niestety do momentu pełnej zamiany oddziałów z magazynami lokalnymi w biura handlowe, 

koszty utrzymania starej struktury i koszty uruchomienia sprzedaży poprzez kanał 

internetowy będą się dublowały. W nowym kanale sprzedaży główne koszty to koszty 

transportu towaru z magazynu centralnego do klienta. Dodatkowy koszt jednorazowy to koszt 

likwidacji magazynów, koszt transportu towarów handlowych i wyposażania do siedziby w 

Siechnicach oraz koszty odpraw dla pracowników likwidowanych magazynów. Cały proces 

restrukturyzacji powinien zakończyć się w IV kwartale bieżącego roku, tak jak 

sygnalizowaliśmy w Sprawozdaniu Zarządu za rok 2013, do tego czasu koszty operacyjne w 

TIM S.A. będą znacznie wyższe niż wynika to z potrzeb związanych z realizowaną 

wielkością  sprzedaży. 



Na  koniec pierwszego kwartału 2014r mimo wzrostu przychodów o 41% Grupa Kapitałowej 

TIM nie osiągnęła pozytywnego wyniku finansowego. Strata na działalności operacyjnej              

w I kwartale 2014 wyniosła 4.988 tys PLN, natomiast strata netto wyniosła 5.377 tys PLN. 

 
 

 

3. 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, 

skoncentrujemy się na przedstawieniu najważniejszych zdarzeń mających miejsce                         

od 01.01.2014r do 31.03.2014 r. występujących w TIM SA.  

Wyniki spółki Rotopino.pl SA  były pozytywne, jednak ich skala jest wciąż zbyt mała, aby 

mieć znaczący wpływ na wyniki całej Grupy. 

   

Na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe, negatywny wpływ miały przede 

wszystkim koszty zmiany modelu sprzedażowego TIM S.A. z hurtowni oddziałowej w 

platformę handlową opartą o kanał internetowy. Zmiana ta spowodowała znaczny wzrost 

kosztów w okresie I kwartału 2014r.  

Natomiast  pozytywne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM, 

to wzrost ilości klientów oraz poprawa koniunktury w budownictwie. Dało to możliwość 

wzrostu przychodów ponad czterokrotnie lepszego niż wzrost produkcji budowlano 

montażowej (41% wzrost przychodów Grupy TIM, a 10,6% to wzrost produkcji budowlano 

montażowej).   

Prowadzona restrukturyzacja i zmiana modelu sprzedaży przełożą się na pozytywny wynik 

finansowy Grupy TIM w IV kwartale tego roku, zgodnie z informację przekazaną w 

Sprawozdaniu Zarządu za rok 2013. Jednak istotnie lepszych wyników należy spodziewać się 

w roku 2015.  

 
 

 

4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta                         

w prezentowanym okresie; 
 

 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat sprzedaż realizowana w I kwartale stanowiła 20,4 % 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

papierów wartościowych; 

 
 

 

 W I kwartale 2014r Spółka nie emitowała papierów wartościowych.  W ww. okresie Spółka 

nie dokonywała również wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych. 

 
 

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

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

 

W  I kwartale 2014r Emitent nie wypłacał, ani nie deklarował wypłaty dywidendy. 

 
 

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,  a mogących w  znaczący  sposób wpłynąć na przyszłe 

wyniki finansowe Emitenta. 

 
 

8. 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. 

 
 

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. 

 
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2014 31.03.2013  

kurs średnioroczny 4,1894 4,1738 

kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,1713 4,1774 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 2014r struktura Grupy Kapitałowej TIM  była następująca: 

   GRUPA KAPITAŁOWA TIM        

 

 

 

   JEDNOSTKA DOMINUJĄCA TIM SA      

 

 

 

 ROTOPINO.PL SA        

 

                                                     

                                                           

 

                                                    

 

 

 

 
ROTOPINO.de GmbH 

 
ROTOPINO.IT S.r.l. 

 
ROTOPINO.FR.SARL 
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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 

Jednostką zależną Grupy Kapitałowej TIM od dnia 01 grudnia 2011r jest ROTOPINO.PL SA 

z siedzibą w Bydgoszczy. 

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 31.03.2014r 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/


W dniu 24 września 2013r ROTOPINO.PL SA nabyła 275.000 akcji własnych, co stanowi 

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

Powyższe powoduje, iż bezpośrednio i pośrednio TIM SA posiada łącznie 7.685.640 akcji 

ROTOPINO.PL SA, stanowiących udział w wysokości 76,8% w kapitale zakładowym Spółki 

oraz udział w wysokości 76,8% 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 31.03.2014r 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 31.03.2014r 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. 

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 31.03.2014r 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. 

TIM SA sprawuje formalny nadzór nad spółką zależną, odpowiada za jej 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.   

 

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 2014r nie nastąpiły żadne zmiany w  strukturze  Grupy Kapitałowej TIM SA. 

 

W dniu 16 kwietnia 2014r, działając na wniosek TIM SA i Elettronica Italiana sp. z o.o.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  wydał decyzję nr DKK-49/2014,  na 

mocy której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na 

dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez TIM SA z siedziba w Siechnicach 

oraz Elettronica Italiana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy pod 

nazwą EL IT SA. 

 

Zarząd TIM SA  po założeniu ww. przedsiębiorcy, poda stosowną informację do publicznej 

wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

 

 



 

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 

 

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 bezpośrednio i 

przez podmioty zależne 

 

1.113.000 

 

5,1 % 

 

 

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: 

 

 Z informacji posiadanych przez Zarząd TIM SA wynika, iż w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu kwartalnego (raport za III kwartał 2013 przekazany do publicznej 

wiadomości w dniu 13.11.2013r.) do dnia 15.05.2014r, nastąpiły następujące  zmiany w 

strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta: 

 

W dniu 02.12.2014r raportem bieżącym nr 15/2013 Zarząd TIM SA podał do publicznej 

widomości treść zawiadomienia o zbyciu/nabyciu akcji TIM SA, w wyniku umowy zawartej 

w dniu 25.11.2013r we Wrocławiu, pomiędzy  akcjonariuszem TIM SA - Panem Mirosławem 

Nowakowskim, a spółką działającą pod firmą Cinco Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością –XXXV-S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu. W zawiadomieniu, o którym 

mowa powyżej, Pan Mirosław Nowakowski poinformował, iż zbył na rzecz Cinco Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością –XXXV-S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu – podmiotu 

zależnego od Pana Mirosława Nowakowskiego, 63.000 akcji TIM SA.  

W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej Pan Mirosław Nowakowski również oświadczył, 

iż bezpośrednio i pośrednio, na dzień 27.11.2013r posiada 1.113.000 akcji TIM SA 

uprawniających do 1.113.000 głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA,  co stanowi udział 

w kapitale zakładowym w wysokości 5,01 % . 



Treść zawiadomienia, o którym mowa, powyżej stanowi załącznik do raportu bieżącego nr  

15/2013 z dnia 02.12.2013r . 

 

W dniu 19 lutego 2014r  Zarząd TIM SA został poinformowany przez Amplico PTE SA,                  

iż AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwane dalej „OFE”), zmniejszył zaangażowanie 

poniżej 10 % w ogólnej liczbie akcji TIM SA. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A., było zbycie akcji  spółki w dniu                            

11  lutego 2014r.Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przed zmianą  udziału  

OFE posiadał  2 604 921 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości  11,73 % w 

kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu OFE  dawały   

2 604 921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  co stanowiło   11,73 % ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Według stanu na dzień  17 lutego 2014r  OFE 

posiadał 1.604.921 akcji TIM SA , które dawały prawo do  1.604.921 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 7,23 %  w kapitale zakładowym                 

TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na  walnym zgromadzeniu TIM S.A. 

Powyższą informację spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym                   

nr 3/2014 z dnia 18.02.2014r. 

W dniu 25 lutego 2014r Zarząd TIM SA  został poinformowany przez Quercus Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych SA działające w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - 

QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS 

Absolutnego Zwrotu FIZ (dalej „Fundusze”)- o zwiększeniu wspólnie przez Fundusze udziału 

w ogólnej liczbie głosów w TIM SA oraz o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów    

w TIM SA. Przekroczenie przez Fundusze progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce 

nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 24 lutego 2014r. Zgodnie            

z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przed zmianą  udziału Fundusze łącznie 

posiadały  1 095 443 akcje TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości  4,93 % w kapitale 

zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu Fundusze łącznie 

dawały  1 095 443  głosy na walnym zgromadzeniu Spółki,  co stanowiło  4,93 % ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.Według stanu na dzień  25 lutego 2014r  

Fundusze łącznie posiadały  1 595 443 akcje TIM SA , które dawały prawo do   1 595 443  

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 7,19 %  w kapitale 

zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na  walnym zgromadzeniu TIM S.A. 

Powyższą informację Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym                

nr 4/2014 z dnia 26 lutego 2014r. 

W dniu 04 marca 2014r Zarząd TIM SA został poinformowana przez Amplico PTE SA, iż 

AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwane dalej „OFE”), zmniejszył zaangażowanie 

poniżej 5  % w ogólnej liczbie akcji TIM SA. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A., było zbycie akcji  spółki w dniu  24  

lutego 2014r.Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przed zmianą  udziału  

OFE posiadał  1.604.921 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości  7,23 % w kapitale 

zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu OFE  dawały 1.604.921 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  co stanowiło   7,23 % ogólnej liczby głosów na 



walnym zgromadzeniu TIM SA. Według stanu na dzień 28 lutego 2014r  OFE posiadał 

1 104 921 akcji TIM SA, które dawały prawo do  1 104 921 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi udział w wysokości  4,98 %  w kapitale zakładowym  TIM SA i w ogólnej 

liczbie głosów na  walnym zgromadzeniu TIM S.A. 

Powyższą informację Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 

5/2014 z dnia 04 marca 2014r. 

W dniu 11 kwietnia 2014r Zarząd TIM SA został poinformowany przez ING Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu ING 

Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że liczba akcji TIM SA posiadanych przez ING 

Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wzrosła powyżej progu 5 %. Przyczyną zmiany 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było nabycie 

195 773 akcji  spółki w dniu  09  kwietnia 2014r. Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa,  

przed zmianą  udziału  ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1 085 165 akcji 

TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości  4,89 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed 

zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego  Otwartego 

dawały  1 085 165 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  co stanowiło   4,89 % ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Według stanu na dzień  11 kwietnia 2014r  

ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1 280 938 akcji TIM SA , które dawały 

prawo do 1 280 938 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi  udział w wysokości 

5,77 % w kapitale zakładowym  TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na  walnym 

zgromadzeniu TIM SA. 

Powyższą informację Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 

9/2014 z dnia 12 kwietnia 2014r. 

 

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 

 

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 % 

                 

W stosunku do raportu kwartalnego za III kwartał 2014r. ( opublikowanego w dniu 

13.11.2013r ) nastąpiły  następujące zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez 

osoby zarządzające: 

 

W dniu 03.04.2014r Pan Artur Piekarczyk – Członek Zarządu TIM SA nabył 60.800 akcji 

TIM SA .  

W dniu 03.04.2014r Pan Maciej Posadzy – Członek Zarządu TIM SA nabył 36.300 akcji TIM 

SA, zaś w dniu 04.04.2014r Pan Maciej Posadzy nabył 238 akcji Spółki. 

W dniu 03.04.2014r Pani Anna Słobodzian – Puła  - Członek Zarządu TIM SA nabyła 36.094 

akcji  TIM SA. 

 

 

 

 



 

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 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. 

 

 

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 182.123 PLN na dzień 31.03.2014 oraz strukturę zobowiązań i należności, strata 

osiągnięta w pierwszym kwartale 2014 roku nie ma najmniejszego wpływu na dalsze 

działanie TIM SA i Rotopino.pl. SA.  

Dalsze działanie poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM,                         

jak i całej Grupy Kapitałowej TIM nie jest zagrożone. 

W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych widać efekty stale realizowanej polityki 

zakupowej polegającej na skracaniu terminów płatności u kluczowych dostawców w zamian 

za dodatkowe rabaty i bonusy. Efekt powyższego to niewielkie ujemne przepływy pieniężne 

netto z działalności operacyjnej. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w spółce TIM S.A. 



wyniosły 71.478 tys PLN na dzień 31.03.2014, co daje rotację zobowiązań na poziomie                 

55 dni, przy terminie umownym 90 dni. Drugim czynnikiem wpływającym na przepływy 

pieniężne netto to wzrost zapasu na nowych produktach wprowadzanych do oferty, stąd 

zmiana stanu zapasu w spółce TIM S.A. w ciągu I kwartału tylko o 2.825 tys PLN, przy 

przejściu z okresu zimowego na wiosenny (zawsze ten spadek był większy i był skorelowany 

z sezonowym spadkiem sprzedaży, pierwszy kwartał roku to najgorszy kwartał, a czwarty 

kwartał roku to najlepszy okres pod względem wielkości przychodów).  

W bieżącym roku sezonowy spadek zapasu był znacznie mniejszy niż zwykle (wzrost 

przychodów o 43%) oraz zwiększyła się ilość towarów magazynowych, czyli stale 

dostępnych w magazynie centralnym w Siechnicach. Powyższe  pozwala to na jeszcze 

dynamiczniejszy wzrost sprzedaży. 

Bardzo istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa sprzedaży i płynności jest spadek rotacji 

należności z tytułu dostaw i usług. Jakość należności i moralność płatnicza naszych klientów 

znacznie się poprawiła. I tak na dzień 31.03.2014r  kwota należności w TIM S.A.                   

to 82.214 tys  PLN, czyli rotacja należności w I kwartale roku 2014 wyniosła 63 dni. Czas 

rotacji należności w omawianym okresie uległ skróceniu o 34 dni w stosunku do I kwartału 

roku 2013.   

Opisana powyżej sytuacja jest kontrolowana i 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. 
 

 

W wyniku ożywienia w sektorze budownictwa spodziewamy się w bieżącym roku wzrostu 

wielkości i ilości zamówień. Znacznego ożywienia spodziewamy się jednak dopiero w roku 

2015. Wynika to z cyklu w produkcji budowlano montażowej. Od początku do końca 

inwestycji, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych budów, upływa od roku do kilku 

lat.  Z uwagi na powyższe, ożywienie będzie wpływało pozytywnie na koniunkturę, jednak 

skala wzrostu nie będzie większa niż 3 do 5% w skali roku.  

Istotniejszym czynnikiem wzrostu dla Grupy Kapitałowej TIM jest dalszy wzrost sprzedaży w 

kanale internetowym, który niezależnie od sektora i branży rozwija się najszybciej nie tylko w 

Polsce, ale i na świecie. W roku 2013 branża E-commerce wzrosła w Polsce o 25% (źródło: 

interaktwnie.com) i mimo kryzysu i spowolnienia w gospodarce rośnie nieustanie od wielu 

lat. Grupa Kapitałowa TIM upatruje w tym właśnie obszarze źródeł sukcesu w kolejnych 

latach. Z uwagi na powyższe, przez kolejne miesiące wszystkie działania będą wzmacniać 

naszą obecność w kanale sprzedaży internetowej. Obsługujemy dziś już tysiące 

zadowolonych klientów zarówno tych indywidulanych, obsługiwanych przez portale 

narzedzia.pl,  rotopino.pl, bankkabli.pl oraz ich odpowiedniki zagraniczne, jak i klientów 

biznesowych, dla których stworzyliśmy sklep.tim.pl.  

 

Rozwój e-commerce w Grupie Kapitałowej TIM będzie kontynuowany, a wielkości 

sprzedaży realizowanej w tradycyjnym modelu - przez magazyny lokalne, będzie 

sukcesywnie  zmniejszała się. 

 

 



Wyniki finansowe wypracowane przez Grupę Kapitałową TIM SA w I kwartale 2014r nie są 

satysfakcjonujące. Powyższe wyniki są jednak kontrolowane, wynikają ze zjawisk 

okresowych i świadomie podjętych działań restrukturyzacyjnych, które powinny zakończyć 

się w IV kwartale 2014r. Kolejne kwartały, czyli początek 2015 będzie już dla Grupy 

Kapitałowej TIM okresem stabilnego wzrostu sprzedaży.  

 

Wzrost i bezpieczeństwo sprzedaży oraz generowanie dodatnich przypływów finansowych, 

jest celem nadrzędnym dla Grupy Kapitałowej TIM na rok 2014. 

 

 

 


