
 

INFORMACJA DODATKOWA 

DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU  
 

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). 
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TIM 

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 2015 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 21.03.2016 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 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. 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, uwzględniający opis 

czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe;   

 
W I kwartale bieżącego roku, w skład Grupy Kapitałowej TIM wchodziły następujące podmioty: 
 

 TIM SA,  
 Rotopino.pl SA wraz ze spółkami zależnymi: Rotopino,de.GmbH, Rotopino.ITS.r.l., 

Rotopino.FR SARL ), 
 EL-IT SA  
 Sun Electro Sp. z o.o. 
 3LP SA ( Spółka zawiązana została w dniu 25.03.2016r, rejestracja Spółki w KRS  

nastąpiła w dniu 10.05.2016 r, na dzień 31.03.2016r Spółka 3LP SA nie prowadziła  
działalności) 

 
Zgodnie z informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości  w poprzednich raportach 
okresowych, wzrost udziału pozostałych podmiotów w strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej 
TIM, powinien nastąpić dopiero w III kwartale bieżącego roku. Natomiast, większy wpływ 
podmiotów zależnych na wyniki Grupy zaznaczy się w 2017 roku i w latach następnych.  
 
Tak jak w poprzednich okresach rozliczeniowych, również w I kwartale 2016 r wyniki TIM SA 
determinują wyniki Grupy Kapitałowej TIM. 
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TIM 

 
Przychody ze sprzedaży TIM SA w I kwartale bieżącego roku stanowi 91,7% przychodów ze 
sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM, natomiast aktywa  TIM SA na dzień 31.03.2016 roku stanowią 
96,9% aktywów Grupy Kapitałowej TIM. Z uwagi na powyższe, w dalszej części sprawozdania 
skoncentrujemy się na opisie wyników osiągniętych w I kwartale bieżącego roku przez TIM SA.  
 
W I kwartale bieżącego roku strata skonsolidowana wyniku na sprzedaży wyniosła 155 tys. PLN. 
Był to najniższy poziom strat na poziomie sprzedaży osiągnięty w I kwartale od 2008 roku. Tak 
niski poziom strat na poziomie sprzedaży osiągnięty w I kwartale bieżącego roku świadczy o tym, 
że występująca w sektorze budownictwa sezonowość sprzedaży ma coraz mniejszy wpływ na 
wyniki generowane przez TIM SA, co stanowiło jeden z głównych celów strategii przyjętej przez 
Zarząd TIM SA w 2013 roku.  
 
Strata na sprzedaży TIM SA wyniosła 264 tys. PLN, zysk na działalności operacyjnej 5 024  tys. 
PLN, natomiast zysk netto 4 466 tys. PLN. 
 
Wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową TIM w okresie 01.01-31.03.2016 są następujące: 
 

 Przychody ze sprzedaży – 147 417 tys. PLN 
 Strata na sprzedaży - 155 tys. PLN 
 Zysk na działalności operacyjnej 4 955 tys. PLN 
 Zysk netto 4 454 tys. PLN 

 
Przyjęta w III kwartale 2013 roku zmiana modelu sprzedaży, z modelu tradycyjnego na model 
hybrydowy, zaczyna przynosić efekty w postaci lepszych wyników  
w odniesieniu do roku poprzedniego. Widać zatem wyraźnie, że decyzje dotyczące zmian okazały 
się słuszne, a sam proces zmiany został przeprowadzony prawidłowo. Nie zmienia to faktu, że 
Spółka w dalszym ciągu będzie zmieniała i udoskonalała zarówno nowy model sprzedaży jak i 
pozostałe procesy w celu optymalizacji kosztów działalności. Wyraźne efekty kolejnych zmian i 
dostosowań modelu będą widoczne w wynikach Spółki w roku 2017  
i w latach późniejszych.  
 
Nowy model działania opiera się na poniższych założeniach: 
 

 wzrost udziału sprzedaży e-commerce w całkowitych przychodach Spółki. W I 
kwartale 2015 roku udział przychodów ze sprzedaży w kanale e-commerce w całkowitych 
przychodach Spółki wyniósł 63,3% , natomiast w I kwartale 2016 roku udział ten wzrósł do 
72,7%; 

 rozszerzenie oferty produktowej, będącej w ciągłej sprzedaży (liczba indeksów 
znajdujących się na stanie magazynowym). Na dzień 31.03.2015 r. w ofercie handlowej 
TIM SA znajdowało się 50.270 SKU, natomiast na dzień 31.03.2016 r. liczba produktów 
dostępnych w ofercie handlowej TIM SA online wyniosła 66.900 SKU, co stanowi wzrost  
o 33%; 

 konsekwencją rozszerzenia oferty jest zdecydowany wzrost sprzedaży liczby 
produktów magazynowych w danym okresie. W I kwartale 2015 roku średnia miesięczna 
liczba sprzedawanych produktów  wyniosła 25.135 SKU, natomiast w I kwartale 2016 roku 
– 32.629 SKU, co stanowi wzrost o 30%; 

 wzrost liczby klientów dokonujących zakupów powyżej 1500 zł/m-c. W I kwartale 
2015 roku wyniosła ona 9.378, natomiast w I kwartale 2016 roku – 10.988, co stanowi 
wzrost o 17,2%. 
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TIM 

 
 
Powyższe założenia, przyjęte w III kwartale 2013 roku, zostały zrealizowane niemalże w 100%. 

Realizacja przyjętych w nowym modelu założeń (mających odzwierciedlenie w celach i zadaniach 

dla poszczególnych Pionów, Wydziałów i Działów), ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych 

osiągniętych przez Spółkę w I kwartale bieżącego roku. 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze parametry, które naszym zdaniem najlepiej oddają 

sytuację w Spółce: 

 wzrost przychodów o 17,9 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, 

 wzrost marży procentowej z 14,5 % do około 15% w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego, 

 wzrost marży kwotowej z 16 600 tys. PLN do 20 255 tys. PLN o 3 655 tys. PLN, co stanowi 

wzrost o 22 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,; 

 wzrost kosztów operacyjnych o 3 362 tys PLN, co stanowi wzrost o 19,6 % w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego. 

 przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na dzień 31.03.2016 r. wyniosły  

12 072 tys. PLN, w porównaniu do 31.03.2015r. wzrosły o 11 740 tys. PLN. 

W I kw. 2016 r. TIM SA osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 17,9 % w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego. We wszystkich promowanych grupach asortymentowych 

nastąpił znaczący wzrost sprzedaży. Jedynie w grupach, które ze względu na swoją niską 

rentowność nie są promowane, a wręcz wycofywane z oferty, nastąpił istotny spadek sprzedaży.                   

I tak spadek sprzedaży słupów oświetleniowych wyniósł 80,7%, spadek sprzedaży produktów 

przeznaczonych dla energetyki zawodowej wyniósł 27,7%, w kablach energetycznych spadek 

sprzedaży wyniósł 6,8%. Powyższe jest zgodne z przyjętą strategią rozwoju. 

W I kwartale 2016 r. Spółka zanotowała wzrost całkowitych kosztów operacyjnych w porównaniu 

do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,6%, tj. o 3 362 tys. PLN.  

Wzrost kosztów operacyjnych wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów w Pionie 

Operacyjnym. Koszty w Pionie Operacyjnym wzrosły o 2 708 tys. PLN, co stanowi wzrost o 36,6 

% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Powyższe jest konsekwencją poniesienia 

przez Spółkę dodatkowych, znaczących kosztów związanych z rozbudową istniejącego systemu 

automatyki magazynowej w Centrum Logistycznym w Siechnicach, co nastąpiło w marcu 2016 r. 

Koszty, o których mowa powyżej, należy traktować jako koszty jednorazowe.  

Koszty całkowite na poziomie 15,17 % w stosunku do przychodów ze sprzedaży, osiągnięte  

w I kwartale br., są dobrym prognostykiem dla dalszego spadku procentowego kosztów  

do przychodów w okresach przyszłych.  

Poprawa rentowności poprzez optymalizację kosztów, ciągły wzrost sprzedaży oraz wzrost liczby 

klientów, gwarantuje bezpieczny i permanentny rozwój Spółki. 

Powyższe wyniki pokazują, iż strategia przyjęta przez TIM SA przynosi pierwsze, zadawalające 

efekty. Pierwszy raz od 7 lat Spółka osiągnęła zysk netto  za I kwartał 2016 w wysokości 4 466 

tys. PLN. Ponadto w I kwartale 2016 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 

wyniósł 6 637 tys. PLN, co stanowi 4,9% przychodów. 



 
 

Strona  | 4 

 

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TIM 

Warte zaznaczenia jest optymalne zarządzanie kapitałem obrotowym Spółki, co jest widoczne       

w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres 01.01-31.03.2016 r., wykazującym 

przepływy netto z działalności operacyjnej w wysokości 12 072 tys. PLN, natomiast za okres 

01.01-31.03.2015 roku przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły 332 tys. PLN. 

Osiągnięcie dodatnich przepływów na działalności operacyjnej jest zadaniem Zarządu na 2016 

rok oraz na lata następne. Optymalne zarządzanie kapitałem obrotowym gwarantuje bezpieczny 

i harmonijny rozwój Spółki i dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży. 

 

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności  

działalności Emitenta w prezentowanym okresie;  

Na przestrzeni ostatnich lat sprzedaż realizowana za I kwartały, stanowiła średnio 20,7%  
sprzedaży rocznej. W roku 2016 nie spodziewamy się istotnej zmiany sezonowości w osiąganych 
przychodach.  
 

 

 

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do 

wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z 

tego tytułu;  

Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów zawarta jest w sprawozdaniu 
finansowym, w  Informacji dodatkowej punkt 2 pt. „Rodzaj oraz kwoty zmian wartości 
szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego 
lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli 
wywierają one istotny wpływ na bieżący okres”, str.  33. Podpunkt 2.1 dotyczy Grupy TIM,                 
a podpunkt 2.2 – danych jednostkowych TIM SA. 
 

  Sezonowość kwartalna sprzedaży netto w latach 2009-2016 

Okres 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Q1 24,2% 18,8% 19,7% 22,8% 18,8% 19,5% 21,7% 20,7% 

Q2 23,7% 23,4% 24,2% 24,1% 21,0% 23,5% 23,3% 23,3% 

Q3 26,2% 27,2% 28,4% 23,3% 28,1% 29,9% 26,8% 27,3% 

Q4 25,9% 30,6% 27,7% 29,9% 32,1% 27,1% 28,2% 28,6% 
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TIM 

5.  Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości 

aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz 

odwróceniu takich odpisów;  

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  Informacji dodatkowej punkt 2 pt. „Rodzaj oraz kwoty zmian 
wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku 
obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, 
jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres”, str.  33. Podpunkt 2.1 dotyczy Grupy TIM,         
a podpunkt 2.2 – danych jednostkowych TIM SA. 
  
 

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

 
Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw zawarta jest                     
w sprawozdaniu finansowym, w  Informacji dodatkowej punkt 2 pt. „Rodzaj oraz kwoty zmian 
wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku 
obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, 
jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres”, str.  33. Podpunkt  2.1 dotyczy Grupy TIM,  
a podpunkt 2.2 – danych jednostkowych TIM SA. 
 
 

 7.  Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego; 
 
Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zawarta jest           
w sprawozdaniu finansowym, w Informacji dodatkowej punkt 2 pt. „Rodzaj oraz kwoty zmian 
wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku 
obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, 
jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres”, str.  33. Podpunkt 2.1 dotyczy Grupy TIM,             
a podpunkt 2.2 – danych jednostkowych TIM SA. 

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży  

rzeczowych aktywów trwałych;  

W dniu 30 marca 2016 r. TIM SA zawarła – jako sprzedający – umowę sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, przy ul. Jaworskiej 
11-13, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 3/1, AM-21, o powierzchni 9.214 m2, 
wraz z prawem własności położonych na ww. nieruchomości budynków, budowli i urządzeń 
trwale z gruntem związanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków 
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TIM 

we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00095869/1. Cena sprzedaży wyniosła 
7.000.000,00 zł powiększonych o podatek od towarów i usług w kwocie 1.610.000,00 zł. 
 
Jednocześnie Spółka, działając jako najemca, zawarła z nabywcą ww. nieruchomości – 
działającym jako wynajmujący, umowę najmu lokalu o powierzchni od 1500 m2 do 2000 m2 oraz 
miejsc postojowych, które zostaną zlokalizowane w budynku biurowym, który zostanie 
wybudowany na ww. nieruchomości przez nabywcę. Umowa najmu została zawarta na okres 7 
lat od daty wydania przedmiotu najmu, przy czym data wydania przedmiotu najmu nie może 
nastąpić później niż w dniu 31 grudnia 2020 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od 
warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. 

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu 

rzeczowych aktywów trwałych;  

W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych 
aktywów trwałych. 

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;  

W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;  

W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów. 

12. 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 I kwartale 2016 r. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 
działalności, które miały wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych 
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kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TIM 

13. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych                       

w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) 

jej ustalenia;  

W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły zmiany sposobu (metody) wyceny instrumentów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej. 

14. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów 

finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych 

aktywów;  

W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany 
celu lub wykorzystania tych aktywów. 

15. 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 I kwartale 2016 r. nie wystąpiło niespłacenie kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań 
naprawczych. 
 
W związku z posiadanymi przez TIM SA nadwyżkami środków finansowych w dniu 21.01.2016 r. 
Zarząd TIM SA wystąpił do Banku Handlowego w Warszawie SA z wnioskiem o wygaszenie 
kredytu odnawialnego w kwocie 10 mln PLN na dzień 31.01.2016 r. oraz o wyrażenie zgody na 
zrzeczenie się zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN, w formie 
hipoteki umownej, ustanowionej na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 
8 a. Bank Handlowy w Warszawie SA pozytywnie rozpatrzył wniosek TIM SA, o którym mowa 
powyżej. Kredyt odnawialny w kwocie 10 mln PLN  wygasł z dniem 31.01.2016 r. O powyższym 
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr  6/2016 z dnia 08.02.2016 r. 

Ponadto w związku z posiadanymi przez TIM SA nadwyżkami środków finansowych Zarząd TIM 
SA wystąpił  również do mBanku  SA z siedzibą w Warszawie  z wnioskiem o wygaszenie kredytu 
w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN oraz kredytu odnawialnego w kwocie 5 mln PLN na 
dzień 29.02.2016 r. mBank  SA pozytywnie rozpatrzył wniosek TIM SA, o którym mowa powyżej. 
O powyższym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr  8/2016 z dnia 24.02.2016 r. 

Mając na uwadze powyższe, na dzień 31.03.2016r jedyną czynną umową kredytową zawartą 
przez TIM SA jest umowa nr WRO/KB/0092/05 zawarta z Bankiem Handlowym w Warszawie SA 
w dniu  14 listopada 2005 r. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN. Na dzień 
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31.03.2016 r. Spółka  nie wykorzystywała środków dostępnych w ramach linii kredytowej, o której 
mowa powyżej. 

  

16. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych                

i kapitałowych papierów wartościowych;  

W I kwartale 2016 r. Spółka nie emitowała papierów wartościowych.  W ww. okresie Spółka nie 
dokonywała również wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 

17. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) 

dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcje, z podziałem 

na akcje zwykłe i uprzywilejowane.  

W  I kwartale 2016 r. Emitent nie wypłacał, ani nie deklarował wypłaty dywidendy. 

18. 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 31 marca 2016 r. nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące 

znacznie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

19. 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. 
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20. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających 

na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne.  

 
Dane przedstawione poniżej, zostały opracowane na bazie przychodów spółki TIM SA, której 
przychody stanowią 91,7% przychodów Grupy Kapitałowej TIM i determinują wszystkie wskaźniki 
finansowe Grupy Kapitałowej. 
  
Informacje dotyczące przychodów i udziałów przypadających na poszczególne grupy/segmenty, 
klientów obsługiwanych przez spółkę TIM S.A. w pierwszym kwartale roku 2016 przedstawia 
tabela i wykres zamieszczony poniżej. 
 

Poz. 
Grupy asortymentowe 

(tys.PLN) 
Sprzedaż 
Q1 2016 

Udział 
% 

Sprzedaż 
Q1 2015 

Udział 
% Zmiana zm.% 

1 reselerzy  62 292     46,1%  47 422     41,3% 14 870  31,4% 

2 instalatorzy  46 505     34,4%  41 694     36,3% 4 811  11,5% 

3 przemysł  22 245     16,5%  19 210     16,7% 3 035  15,8% 

4 energetyka  1 460     1,1%  3 015     2,6% -1 556  -51,6% 

5 budownictwo  1 355     1,0%  1 982     1,7% -628  -31,7% 

6 detaliści  926     0,7%  1 053     0,9% -127  -12,1% 

7 budżet  228     0,2%  337     0,3% -110  -32,6% 

  SUMA  135 227     100,0%  114 714     100,0% 20 296  17,7% 
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Tabela poniżej przestawia, udział sprzedaży w poszczególnych województwach w całkowitych 
przychodach spółki TIM SA.  
 

Poz. 
Województwo (tys. PLN) 

Sprzedaż 
Q1 2016 Udział % 

Sprzedaż 
Q1 2015 Udział % Zmiana zm.% 

1 wielkopolskie  20 759     15,4%  16 815     14,7% 3 944  23,5% 

2 dolnośląskie  20 422     15,1%  19 589     17,1% 833  4,3% 

3 mazowieckie  17 129     12,7%  13 620     11,9% 3 510  25,8% 

4 śląskie  12 917     9,6%  10 754     9,4% 2 163  20,1% 

5 pomorskie  8 743     6,5%  8 071     7,0% 672  8,3% 

6 kujawsko-pomorskie  8 478     6,3%  8 191     7,1% 287  3,5% 

7 opolskie  7 616     5,6%  6 646     5,8% 969  14,6% 

8 łódzkie  7 114     5,3%  6 114     5,3% 1 000  16,4% 

9 małopolskie  6 668     4,9%  4 663     4,1% 2 004  43,0% 

10 zachodnio-pomorskie  6 500     4,8%  5 366     4,7% 1 135  21,1% 

11 lubuskie  4 837     3,6%  3 975     3,5% 862  21,7% 

12 lubelskie  4 039     3,0%  3 487     3,0% 552  15,8% 

13 warmińsko-mazurskie  3 236     2,4%  2 281     2,0% 955  41,9% 

14 podkarpackie  2 701     2,0%  1 714     1,5% 987  57,6% 

15 świętokrzyskie  2 582     1,9%  2 557     2,2% 25  1,0% 

16 podlaskie  1 269     0,9%  870     0,8% 399  45,9% 

  SUMA  135 227     100,0%  114 714     100,0% 20 296  17,7% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

Strona  | 11 

 

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 

DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM  ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU  
 

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). 
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1. Wybrane dane finansowe; 

Wybrane dane finansowe  zostały zawarte w części finansowej raportu kwartalnego. 
 

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 

 

31.03.2016  

 

31.12.2015 

 

31.03.2015 

kurs średnioroczny 4,3559   4,1489  

kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,2684  4,2615   

 

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem 

jednostek podlegających konsolidacji;  

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

Na dzień 31 marca 2016 r. struktura Grupy Kapitałowej TIM była następująca: 
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Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej TIM jest TIM SA z siedzibą we Wrocławiu. 

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:  Wrocław 
Adres Spółki:  ulica Powstańców Śląskich 2 - 4 

 53 – 333 Wrocław 
 Tel:  + 48 (71) 37 61 600 
 fax: + 48 (71)  37 61 620 

Adres internetowy: http://timsa.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 2011 r. 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 31.03.2016 r. 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. 

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

w wysokości 2,75 % w  kapitale zakładowym spółki.  

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

w wysokości 2,07 % w  kapitale zakładowym spółki. 

Powyższe powoduje, że bezpośrednio i pośrednio 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 

http://rotopino.pl/
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SA, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji 

TIM SA 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 31.03.2016 r.  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 31.03.2016 r. 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 31.03.2016 r. ROTOPINO.PL SA posiadała 100% udziałów ROTOPINO.FR.SARL, 

stanowiących 100% kapitału zakładowego, dających prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu 
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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 31.03.2016r 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.  

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 w Warszawie – 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://www.el-it.pl/ 
e-mail      biuro@el-it.pl 

REGON:     147299999 

NIP:      525 25 89 236 

KRS:      0000519116  

Kapitał zakładowy   1.500.000 PLN 

Na dzień 31.03.2016 r. 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. 

W dniu 25 marca 2016r TIM SA zawiązała spółkę 3LP SA z siedzibą w Siechnicach. Kapitał 
zakładowy spółki 3LP SA wynosi 100.000 PLN i dzieli się na 100.000 ( sto tysięcy )  akcji o 
wartości nominalnej 1 ( jeden ) złoty każda. TIM SA objęła 100 % akcji w spółce, o której mowa 
powyżej. 

http://www.sunelectro.pl/
mailto:sunelectro@sunelectro.pl
mailto:biuro@el-it.pl
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Przedmiotem działalności 3LP SA będzie głównie świadczenie usług logistycznych, a w 

szczególności przechowywanie i magazynowanie towarów. 

Rejestracja spółki 3LP SA w Krajowym Rejestrze Sądowym  nastąpiła w dniu 10.05.2016 r. Na 

dzień 31.03.2016 r. spółka nie rozpoczęła działalności. 

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 uprzywilejowanych. 

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.  

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 2016 r. 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. 
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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. 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania 

akcjonariuszami TIM SA posiadającymi powyżej 5% akcji i głosów są: 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Ilość akcji/głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie akcji/głosów 

 

Krzysztof Folta wraz z żoną Ewą 

 

 

4.444.600 

 

20,02 % 

 

Krzysztof Wieczorkowski 

 

3.000.000 

 

13,5 % 

 

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych SA  

 

 2.326.181 

 

10,48 % 

 

 

AVIVA OFE AVIVA BZWBK 

 

1.176.714 

 

5,3 % 
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Udziały akcjonariuszy, o których mowa powyżej, obliczone zostały przy kapitale zakładowym               

w wysokości 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 2015 przekazany do publicznej 
wiadomości w dniu 13.11.2015r.) do dnia publikacji niniejszego raportu, nastąpiły następujące  
zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta: 
 
 

 
 

Imię i nazwisko oraz 
funkcja/ firma 

 
Liczba akcji 

TIM SA  
przed 

zmianą 

 

 
Udział % w 

kapitale 
zakładowym 

Spółki 

 
Liczba akcji 

TIM SA  
po zmianie 

 
Udział % w 

kapitale 
zakładowym 

Spółki 

 
 

Data zmiany 

 
 

Nr 
raportu 

 
 

Data raportu 

Krzysztof Folta – 
Prezes Zarządu 

 4.378.199 19,72 % 4.400.000 19,82 % 18.11.2016 36/2015 23.11.2015 

Krzysztof Folta – 
Prezes Zarządu 

4.400.000 19,82 % 4.411.2015 19,87 % 15-16.12.2015 39/2015 18.12.2015 

Krzysztof Folta – 
Prezes Zarządu 

4.411.2015 19,87 % 4.444.000 20,02 % 17-18.12.2015 40/2015 22.12.2015 

Fundusze 
zarządzane przez 
ALTUS 
Towarzystwo 
Funduszy 
Inwestycyjnych SA  

2.206.406 9,94 %  2.326.181     10,49 %  29.01.2016 5/2016 04.02.2016 

Krzysztof Folta – 
Prezes Zarządu 

4.444.000 20,02 % 4.444.550 20,02 % 06-07. 04.2016 12/2016 11.04.2016 

Krzysztof Folta – 
Prezes Zarządu 

4.444.550 20,02 % 4.444.600 20,02 % 11.04.2016 13/2016 15.04.2016 

 

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 29.07.2006 r. 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 
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podaje zestawienie stanu posiadania akcji TIM SA przez osoby zarządzając 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 Foltą 

 

Prezes Zarządu 4.444.600 20,02 % 

 

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 % 

 

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, 

w stosunku do raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r. (opublikowanego w dniu 13.11.2015 r. ) 

nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające, które opisane 

zostały w pkt 5 powyżej. 
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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. 
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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 spółek z Grupy Kapitałowej TIM w wysokości 174 
756 tys. PLN na dzień 31.03.2016 r. oraz strukturę zobowiązań i należności, jak i osiągnięty zysk 
netto, możemy stwierdzić, że realizacja zobowiązań zarówno przez TIM SA jak i przez pozostałe 
spółki wchodzące w skład  Grupy Kapitałowej TIM nie jest zagrożona. Dodatnie przepływy 
pieniężne netto z działalności operacyjnej, jak również wielkość kapitału pozwalają TIM SA, jak i 
pozostałym spółkom w Grupie dynamicznie zwiększać wzrost przychodów przy bardzo dużym 
bezpieczeństwie finansowym. Dynamiczny wzrost sprzedaży, przy zachowaniu bezpieczeństwa 
sprzedaży jest celem TIM SA, jak i pozostałych spółek na rok 2016 i na lata następne. 
 
W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, widać efekty konsekwentnie realizowanej polityki 
zakupowej polegającej na skracaniu terminów płatności u kluczowych dostawców w zamian  
za dodatkowe rabaty i bonusy. Efekt powyższego są zauważalne we wzroście marży procentowej 
z 14,5% w roku ubiegłym do 15% w roku bieżącym. Bieżące monitorowanie poziomu zapasów 
przy permanentnym rozszerzaniu oferty magazynowej pozwala zachować płynność finansową i 
rozszerzyć ofertę produktową. Ta polityka będzie realizowana  
w przyszłości. 

11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały 

wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co 

najmniej kolejnego kwartału;  

Rok 2016 i lata następne, będą okresem dopracowywania i korygowania naszego modelu 
działania do warunków zewnętrznych. 
 
Podstawowe założenia naszego modelu są niezmienne i będą konsekwentnie realizowane  
w roku 2016 i w latach następnych: 
 

 wzrost ilości klientów dokonujących zakupów miesięcznie powyżej 1500 PLN w TIM SA; 
 wzrost udziału  sprzedaży w kanale e-commerce w całkowitej sprzedaży; 
 rozszerzenie oferty produktowej z naciskiem na rozszerzenie ilości produktów będących 

w ciągłej sprzedaży; 
 optymalizacja kosztów działalności, a w szczególności wzrost wydajności i efektywności. 

 
Konsekwentnie realizowana strategia powiązana ze zmianą modelu działania, już przyniosła 
pierwsze efekty. W opinii Zarządu TIM SA  wymierne korzyści, tj. zdecydowany wzrost wartości 
EBIT i EBITDA, co powinno skutkować wyceną Spółki TIM S.A. na GPW, adekwatnie do 
potencjału Spółki, powinny nastąpić w III kwartale 2016 r. 


