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1. Wybrane dane finansowe
Grupa Kapitałowa TIM
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TIM S.A.

2. Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej TIM
Sytuacja makroekonomiczna i kondycja branży
Sytuacja makroekonomiczna
Według szybkiego szacunku Produkt Krajowy Brutto w Polsce w I kwartale 2020 roku był realnie wyższy
o 1,9% rok do roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku PKB wzrósł o 4,8%.
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Szacunkowy PKB w I kwartale 2020 roku uwzględnia pierwsze efekty spowolnienia gospodarczego
spowodowanego pandemią choroby COVID - 19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.
Wykres 1. Dynamika Produktu Krajowego Brutto w Polsce (do analogicznego okresu poprzedniego roku w %)1
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Natomiast w Unii Europejskiej w I kwartale 2020 roku zanotowano spadek PKB o 3,3%. Było to
następstwem zatrzymania gospodarek w wielu krajach Unii Europejskiej w wyniku pandemii choroby
COVID-19.
W I kwartale 2020 roku ceny w Polsce wzrosły o 4,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego
roku. Wysoki wzrost inflacji wynikał z drożejącej żywności, której wpływu nie zdołały skompensować
taniejące paliwa.
W relacji na zagrożenia dla gospodarki wynikające z pandemii choroby COVID-19 Rada Polityki
Pieniężnej obniżyła podstawowe stopy procentowe - stopa referencyjna po obniżeniu o 0,5 p.p. wynosiła
na koniec I kwartału 2020 roku 1,0%.

Notowania złotego
Pandemia choroby COVID-19 spowodowała także gwałtowne osłabienie polskiej waluty. Głównymi
czynnikami osłabienia się polskiej waluty były zwrot inwestorów ku bezpiecznym walutom oraz
rezygnacja z ryzykownych aktywów. Do osłabienia złotówki przyczynił się także skup obligacji
skarbowych realizowany przez Narodowy Bank Polski oraz obniżki stóp procentowych.

Źródło: Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata
2016-2017, GUS, 23 kwietnia 2018 roku
1
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W połowie marca 2020 roku dolar amerykański przekroczył poziom 4,00 zł, odnotowując tym samym
imponujący wzrost o 54 grosze w trzy tygodnie. Maksymalny kurs, jaki osiągnął w I kwartale 2020 roku,
wyniósł 4,2933 zł.
Kurs złotego wobec euro w I kwartale 2020 roku znacznie się osłabił. Pod koniec analizowanego okresu
za 1 euro należało zapłacić nawet 4,6137 zł (maksymalna wartość w pierwszych trzech miesiącach
roku).
Wykres 2. Kurs złotego względem euro i dolara amerykańskiego
w zł.
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Źródło: stooq.pl

Cena miedzi
W I kwartale 2020 roku cena miedzi, która należy do podstawowych surowców przy produkcji kabli
i przewodów, była w trendzie spadkowym. Maksymalna wartość za tonę, jaka została osiągnięta w tym
okresie, wyniosła 6,3 tys. USD za tonę (styczeń) i była wyższa o 26,71% od wartości minimalnej
osiągniętej w tym okresie (4,6 tys. USD za tonę pod koniec I kwartału 2020 roku).
Wykres 3. Cena miedzi (w dolarach za tonę)
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Źródło: stooq.pl
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Sytuacja na rynku hurtowej dystrybucji artykułów elektrotechnicznych
W pierwszym kwartale 2020 roku sytuację firm zajmujących się hurtową sprzedażą artykułów
elektrotechnicznych odzwierciedla bardzo wyraźnie indeks koniunktury branżowego magazynu
„Elektrosystemy”. Po lutowych niewielkich jeszcze spadkach koniunktury, marzec przyniósł dalsze
pogorszenie nastrojów w branży elektro. Indeks Elektrosystemów stracił 2,6% i należy spodziewać się,
że w kolejnych miesiącach tendencja raczej się nie odwróci 2. Wartość indeksu koniunktury jest
odzwierciedleniem nastrojów panujących wśród dystrybutorów - blisko 60% z nich sytuację w badanym
okresie ocenia jako negatywną. Oceniając perspektywy na dalszą część roku, również nie wykazują się
zbyt dużym optymizmem.
Początek roku upłynął w branży pod kątem aktywności w zakresie działań sprzedażowych
i promocyjnych ukierunkowanych na sprzedaż produktów do instalacji produkujących energię
elektryczną ze słońca. Hasło „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki w czasopismach
branżowych i informacjach o kolejnych graczach zajmujących się sprzedażą tego asortymentu. Coraz
większa popularność tego typu instalacji powodowała, że jedni dystrybutorzy zwiększali udziały
sprzedaży, a inni taką sprzedaż rozpoczynali z dobrą perspektywą rozwoju na dalszą część roku.
Koncentracja całej branży zmieniła się w drugiej połowie marca, po wprowadzeniu kolejnych ograniczeń
związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W zależności od przyjętego modelu sprzedaży
dystrybutorzy różnymi sposobami rozpoczęli działania mające na celu zachowanie ciągłości pracy
w zupełnie nowej rzeczywistości.

Kondycja branży budowlanej
W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 roku produkcja budowlano-montażowa była o 5,2% wyższa
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w którym zanotowano wzrost o 9,7% w stosunku do
2019 roku. Wyniki pierwszego kwartału minionego roku można uznać za pozytywne, biorąc pod uwagę,
że zanotowano wzrost w stosunku do bardzo dobrych dla sektora lat wcześniejszych. Niemniej jednak
od początku 2020 roku obserwujemy wyraźny spadek dynamiki produkcji budowlano-montażowej.
W samym tylko marcu wyniosła ona 3,7%, zaś po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym
- 1,6%. Obserwowany w pierwszym kwartale bieżącego roku trend został zapoczątkowany już w roku
poprzednim - dynamiki osiągane w kolejnych miesiącach roku mogą być zatem coraz gorsze.

2

Źródło: http://elektrosystemy.pl/?page_id=6127
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Wykres 4. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku
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Źródło: GUS.

W I kwartale 2020 roku oddano do użytku 49,5 tys. mieszkań (wzrost o 4,4% w porównaniu
z analogicznym okresem poprzedniego roku) i rozpoczęto budowę 52,5 tys. nowych lokali mieszkalnych
(spadek o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku) 3.
Mimo mniejszych wzrostów niż w roku ubiegłym, pierwszy kwartał 2020 roku dla sektora budownictwa
można zaliczyć do udanych. Pojawiające się w drugiej połowie marca ograniczenia w prowadzeniu wielu
działalności biznesowych, związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2, nie wpływały znacząco na
realizowane inwestycje w sektorze budowlanym. Rozpoczęte budowy w większości były realizowane,
notowano ewentualnie krótkotrwałe przestoje związane z dostosowaniem prac do wprowadzanych
zaleceń mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.
W związku z pandemią choroby COVID-19 trudno szacować wyniki sektora w kolejnych miesiącach
i kwartałach. Wszystko wskazuje na to, że zainicjowany w 2019 roku trend spadkowy będzie
kontynuowany, prawdopodobne jest również jego przyspieszenie spowodowane niepewnością co do
czasu trwania epidemii i jej wpływu na globalną gospodarkę. Zakładać można, że potencjalne
pogorszenia wyników rozłożą się w zróżnicowany sposób po poszczególnych branżach sektora
budownictwa.
Rynek e-commerce
Rynek e-commerce w Polsce, jak i na całym świecie, rośnie z roku na rok. Rzeczywistość, którą
obserwujemy od kilku lat, znacznie wyprzedza prognozy specjalistów, próbujących oszacować skalę
wzrostu na kolejne lata, kierunki rozwoju czy pojawiające się trendy. Polska ze swoją dynamiką rozwoju
pretenduje do usytuowania się w niedługim czasie na czwartej pozycji na rynku europejskim, po takich
krajach jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja 4.

3

Źródło: GUS, Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń – marzec 2020.

4

Źródło: https://cyfrowa.rp.pl/biznes/43329-polskie-firmy-ostro-wchodza-do-sieci-ale-do-skandynawow-nam-daleko
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Rynek B2B rośnie nawet czterokrotnie szybciej niż B2C, a klienci B2B wydają na zakupy w Internecie
blisko dziesięć razy więcej niż klienci z obszaru B2C, czyli konsumenci 5. Jeśli weźmiemy to pod uwagę
oraz połączymy z szacowaną wartością zakupów B2C w 2020 roku na poziomie nawet 70 mld zł 6,
można przypuszczać, że wartość rynku B2B w 2020 roku wyniesie co najmniej ok. 700 mld zł.
Ograniczenia w rozwoju handlu w tradycyjnym modelu, jakie przyniosła właściwie na całym świecie
pandemia wirusa SARS-CoV-2, powodują jedynie przyspieszenie digitalizacji handlu i rozwoju
sprzedaży w kanale e-commerce. Można być już w zasadzie pewnym, że prognozowane w styczniu czy
lutym udziały sprzedaży przez Internet będą znacznie przekroczone w skali całego świata. Pojawia się
coraz więcej firm, które starają się w krótkim czasie przenieść swoich klientów z zamkniętych centrów
handlowych do bezpiecznego w obecnych czasach internetu. Zwiększa się również w tym czasie
wykorzystanie platform marketplace’owych, które w łatwy sposób pozwalają rozpocząć sprzedaż online,
ponieważ posiadają niezbędną wiedzę i infrastrukturę oraz najczęściej zaufanie klientów. W roku
ubiegłym w Polsce, aż 19% przychodów z handlu online było generowane poprzez zakupy na
platformach marketplace (jesteśmy pod tym względem na 6. miejscu w Europie, w 2019 roku udział ten
wzrósł o 7 p.p. w stosunku do 2018 roku) 7. W tym roku najprawdopodobniej ta wartość będzie dalej
w trendzie wzrostowym.

Wyniki sprzedażowe Grupy
W I kwartale 2020 roku przychody Grupy Kapitałowej TIM wyniosły 240 079 tys. zł i były o 15,7% wyższe
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Główna ich część została wypracowana przez TIM S.A. W ciągu trzech pierwszych
miesięcy 2020 roku Spółka uzyskała 213 174 tys. zł przychodów, czyli o 13,4% więcej
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody TIM S.A. ze sprzedaży w kanale
e-commerce wyniosły 155 316 tys. zł, co stanowiło 72% przychodów Spółki. Dynamiczny wzrost
sprzedaży był efektem wielu aktywności sprzedażowych podejmowanych przez Spółkę, utrzymywania
pozytywnego trendu w obszarze rosnącej liczby klientów oraz wykorzystanie hybrydowego modelu
sprzedaży łączącego zalety sprzedaży online ze wsparciem sprzedaży przez wykwalifikowanych
specjalistów w sieci sprzedaży.
Największą część swojej sprzedaży Spółka generuje we współpracy z hurtownikami. W strukturze
sprzedaży utrzymuje się jednak trend spadkowy udziału sprzedawców na korzyść przede wszystkim
klientów z branży instalatorów, pracujących przy dużych inwestycjach, jak i wykonujących proste
instalacje domowe. W pierwszym kwartale 2020 roku w zasadzie we wszystkich segmentach klientów
TIM S.A. zanotował dodatnie dynamiki sprzedaży. Mimo że platforma sprzedażowa TIM.pl nie jest
dedykowana do sprzedaży B2C, grupa konsumentów korzystających z oferty e-sklepu TIM S.A. urosła
w pierwszym kwartale bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

5

Źródło: Raport Mobile Institute i E-point „Proces zakupowy w B2B, wyzwania, trendy, inspiracje”

6

Źródło: Raport Interatywnie.com – E-Commerce 2020

7

Źródło: https://cyfrowa.rp.pl/biznes/e-commerce/36317-serwisy-aukcyjne-i-marketplace-polskim-fenomenem
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Tabela 1. Przychody ze sprzedaży TIM S.A. w podziale na segmenty klientów

Grupy klientów

I kw. 2020
tys. zł

udział

I kw. 2019
tys. zł

udział

zmiana
tys. zł

%

Sprzedawca / hurtownik

93 420

43,8%

84 344

44,9%

9 076

10,8%

Instalator – inwestycje

63 991

30,0%

56 017

29,8%

7 974

14,2%

Produkcja OEM

20 825

9,8%

18 566

9,9%

2 259

12,2%

Utrzymanie ruchu / konserwator

18 307

8,6%

17 836

9,5%

471

2,6%

Instalator

15 453

7,2%

10 522

5,6%

4 931

46,9%

Konsument

729

0,3%

659

0,4%

70

10,6%

Prefabrykator rozdzielnic

288

0,1%

107

0,1%

181

169,2%

Pozabranżowe B2B

162

0,1%

0

0,0%

162 n/a

213 175

100,0%

188 051

100,0%

Przychody ze sprzedaży ogółem

25 124

13,4%

W I kwartale 2020 roku struktura asortymentowa sprzedaży TIM S.A. nie różniła się znacząco od
struktury zanotowanej rok wcześniej. Spółka prowadzi systematyczne działania zmierzające do
zwiększenia sprzedaży najbardziej rentownych grup produktów. Tym samym, podobnie jak
w analogicznym okresie roku poprzedniego, największą grupę asortymentową była „Aparatura
i rozdzielnice” (udział sprzedaży 31,7% oraz zmiana sprzedaży o 16,8%), a nie - jak to bywało
w przeszłości - grupa „Kable i przewody” (udział sprzedaży 30,5% oraz wzrost sprzedaży o 14,9%).
Trzecią największą grupę asortymentową stanowiła grupa „Osprzęt siłowy i elektroinstalacyjny”, w której
sprzedaż była wyższa niż w przypadku grupy „Oświetlenie”. Ta ostatnia jest jedyną grupą z ujemną
dynamiką sprzedaży, co wynika w dużej mierze ze słabej koniunktury w branży oświetleniowej,
mniejszej liczby inwestycji oraz zaostrzenia walki cenowej na produktach z tej kategorii.

Tabela 2. Przychody ze sprzedaży TIM S.A. według grup asortymentowych

I kw. 2020
tys. zł
udział

I kw. 2019
tys. zł
udział

Kable i przewody

65 061

30,5%

56 633

30,1%

8 428

14,9%

Aparatura i rozdzielnice

67 674

31,7%

57 941

30,8%

9 733

16,8%

Oświetlenie

19 018

8,9%

20 357

10,8%

-1 339

-6,6%

Osprzęt siłowy i elektroinstalacyjny

20 834

9,8%

18 055

9,6%

2 779

15,4%

Osprzęt pomocniczy

17 085

8,0%

14 513

7,7%

2 572

17,7%

Systemy prowadzenia kabli

11 035

5,2%

9 652

5,1%

1 383

14,3%

Mierniki, narzędzia i
elektronarzędzia

4 501

2,1%

4 035

2,1%

466

11,5%

Pozostały asortyment

7 387

3,5%

6 343

3,4%

1 044

16,5%

580

0,3%

522

0,3%

58

11,1%

213 175 100,0% 188 051 100,0%

25 124

13,4%

Grupa asortymentowa

Usługi
Przychody ze sprzedaży ogółem
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Główne czynniki kształtujące wyniki finansowe Grupy
W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa TIM wygenerowała zysk netto w wysokości 539 tys. zł wobec
3 866 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, przy czym wynik netto TIM S.A. wyniósł 4 514
tys. zł (5 726 tys. zł w I kwartale 2019 roku).
Czynnikiem, który miał wpływ na wynik netto Grupy Kapitałowej TIM w I kwartale 2020 roku, był przede
wszystkim dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyniosły one 240 079 tys. zł, czyli wzrosły o
15,7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Wynik na działalności finansowej w I kwartale 2020 wyniósł -6 578 tys. zł wobec -2 024 tys. zł w kwartale
ubiegłego roku. Wzrost kosztów finansowych jest wynikiem wysokich ujemnych różnic kursowych
(-4 696 tys. zł) wynikających z aktualizacji wyceny zobowiązań w euro z tytułu długoterminowego
wynajmu hal magazynowych i biura, spowodowanej gwałtownym osłabieniem kursu złotego względem
EUR.
Tabela 3. Podstawowe elementy rachunku wyników Grupy Kapitałowej TIM (w tys. zł)
I kwartał 2020

I kwartał 2019

Zmiana (w %)

Przychody ze sprzedaży

240 079

207 548

Koszty działalności operacyjnej

232 774

200 450

16,1

7 305

43
7 141

(100,0)
2,3

12 505

11 858

5,5

(6 578)
727
188

(2 024)
5 117
1 251

225,0
(85,8)
(85,0)

-

-

539

3 866

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja
(EBITDA)
Wynik na działalności finansowej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Udział w zysku (stracie) jednostki wycenionej metodą praw
własności
Zysk (strata) netto

15,7

(86,1)

Wykres 5. Źródła kreacji wyniku netto Grupy TIM w I kwartale 2020 roku (w tys. zł)

32 531

32 324

3 866
Wynik netto I Przychody ze
Koszty
kwartał 2019 sprzedaży działalności
operacyjnej

-43

-4 554

Wynik na
Wynik na
pozostałej działalności
działalności finansowej
operacyjnej
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1 063

539

Podatek Wynik netto I
dochodowy kwartał 2020
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Zarząd TIM SA nie publikował na 2020 rok prognoz finansowych dotyczących wyników jednostkowych
ani skonsolidowanych.

Przychody ze sprzedaży
W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa TIM wypracowała przychody ze sprzedaży
w wysokości 240 079 tys. zł, czyli o 15,7% wyższe niż w I kwartale 2019 roku. Dominująca
ich część (95,5%) pochodziła ze sprzedaży materiałów i towarów. Grupa uzyskała z tego
tytułu 229 389 tys. zł (wzrost o 12,2%). Przychody ze sprzedaży usług i produktów wyniosły
10 690 tys. zł i były o 241,9% wyższe niż w I kwartale poprzedniego roku.
Koszty operacyjne
W I kwartale 2020 roku koszty operacyjne Grupy Kapitałowej TIM wyniosły 232 774 tys. zł, czyli wzrosły
o 16,1% w porównaniu z I kwartałem 2019 roku. Główną składową tych kosztów (81,9% całości kosztów
operacyjnych) stanowiła wartość sprzedanych materiałów i towarów w wysokości 190 517 tys. zł (wzrost
o 16,1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Było to spowodowane większym
wolumenem sprzedaży materiałów i towarów.
•

Koszty usług obcych. Zamknęły się one kwotą 13 345 tys. zł – poziom kosztów nieznacznie
wyższy niż w I kwartale poprzedniego roku (wzrost o 1,7%).

•

Koszty pracownicze (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
pracownicze). Grupa poniosła z tego tytułu koszty w wysokości 14 330 tys. zł, tj. o 6,2% wyższe
niż w I kwartale 2019 roku.

•

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 6 364 tys. zł i były wyższe o 118,5% w porównaniu
z I kwartałem 2019 roku.

Tabela 4. Koszty operacyjne Grupy Kapitałowej TIM w układzie rodzajowym (w tys. zł)
I kwartał 2020
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych materiałów i towarów
Koszty operacyjne ogółem

I kwartał 2019

Zmiana (w %)

5 200
6 364
791
13 345
218
11 876

4 717
2 913
339
13 116
282
11 347

10,2
118,5
133,3
1,7
(22,7)
4,7

2 454

2 146

14,4

2 009
190 517
232 774

1 550
164 040
200 450

29,6
16,1
16,1

EBIT i EBITDA
W I kwartale 2020 roku wynik z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej TIM wyniósł 7 305 tys. zł
wobec 7 141 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poziomie EBITDA Grupa osiągnęła
wynik w wysokości 12 505 tys. zł, tj. o 5,5% wyższy niż w I kwartale 2019 roku.
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Sytuacja finansowa
Aktywa
Na koniec marca 2020 roku wartość aktywów Grupy Kapitałowej TIM wynosiła 500 118 tys. zł i była
o 6,8% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku.
Główną ich pozycję stanowiły:
•

Aktywa trwałe 186 530 tys. zł – wzrost o 1,4 mln zł w relacji do stanu na koniec 2019 roku.

•

Należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 171 470 tys. zł (34,3% aktywów ogółem). Stan
należności był wyższy o 3,1% w stosunku do zanotowanego na koniec 2019 roku.

•

Zapasy wycenione na 118 282 tys. zł (23,7% aktywów ogółem). W ciągu trzech pierwszych
miesięcy 2020 roku stan zapasów wzrósł o 22,2%.

•

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 15 776 tys. zł (3,2% aktywów ogółem). Ich
wartość była o 9,6% niższa niż na koniec 2019 roku.

•

Rozliczenia międzyokresowe w wysokości 1 343 tys. zł (0,3% aktywów ogółem). Ich wartość na
koniec pierwszego kwartału 2020 roku wzrosła o 15,1% w stosunku do stanu na 31.12.2019
roku.

Wykres 6. Główne pozycje aktywów Grupy Kapitałowej TIM (w tys. zł)

Aktywa klasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

1 343
1 167
171 470

15 776
118 282
10 077

166 296
6 717

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
17 445
1 701

96 779
8 561

141 735

141 801

20 706

20 736

31.03.2020

31.12.2019

Należności z tytułu dostaw i
usług

Pożyczki i pozostałe
należności krótkoterminowe
Zapasy
Aktywa na podatek odroczony
Aktywa finansowe
Rzeczowe aktywa trwałe
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Pasywa
Na koniec marca 2020 roku Grupa w 30,6% finansowała swoją działalność kapitałem własnym.
Wykres 7. Główne pozycje pasywów Grupy Kapitałowej TIM (w tys. zł)

29 095
31 266

212 680

Pozostale zobowiązania
krótkoterminowe
181 840

Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług
Zobowiązania długoterminowe

105 151

102 715

153 192

152 653

31.03.2020

31.12.2019

Kapitał własny

Przepływy pieniężne
W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa TIM zanotowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości
1 669 tys. zł (wobec ujemnych przepływów w wysokości 516 tys. zł w analogicznym okresie
poprzedniego roku). Złożyły się na nie:
•

dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 7 073 tys. zł,

•

ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej na poziomie -2 072 tys. zł,

•

ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości -6 670 tys. zł.
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Wykres 8. Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej TIM w I kwartale 2020 roku (w tys. zł)

- 2 072
7 073
- 6 670

17 445
15 776

Środki pieniężne - Przepływy z dział. Przepływy z dział. Przepływy z dział. Środki pieniężne stan na 31.12.2019
operacyjnej
inwestycyjnej
finansowej
stan na 31.03.2020

Podstawowe wskaźniki efektywności
W I kwartale 2020 roku wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej TIM
były niższe od zanotowanych w I kwartale 2019 roku.
Tabela 5. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej TIM

Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%
Marża netto na sprzedaży w % (Zysk netto ze sprzedaży/Przychody ze
sprzedaży) x 100%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x
100%
Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA)* (Zysk netto/Aktywa) x 100%
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE)* (Zysk netto/Kapitał własny) x 100%

I kwartał 2020
3,0%
5,2%

I kwartał 2019
3,4%
5,7%

3,0%

3,4%

0,2%

1,9%

0,4%
1,4%

3,3%
10,1%

Na koniec marca 2020 roku sytuacja płynnościowa Grupy była bardzo dobra. Poziom zadłużenia
ogólnego w porównaniu do wskaźnika z 2019 roku nieznacznie wzrósł.
Tabela 6. Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej TIM

31.03.2020
Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe/Zobowiązania
krótkoterminowe)
Wskaźnik płynności przyspieszonej (Aktywa obrotowe - zapasy - rozliczenia
międzyokresowe czynne)/Zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności gotówkowej (Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe)
Wskaźnik zadłużenia ogólnego (Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem)
x 100%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Kapitał
własny/Aktywa trwałe)
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31.12.2019

1,30

1,33

0,80

0,87

0,07

0,08

69,4%

67,4%

0,82

0,82
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W I kwartale 2020 roku zapasy rotowały wolniej niż w I kwartale 2019 roku. Skrócił się jednocześnie
cykl rotacji należności i pomimo znacznego skrócenia się cyklu zobowiązań, cykl konwersji gotówki
również uległ skróceniu.
Tabela 7. Wskaźniki rotacji majątku Grupy Kapitałowej TIM

I kwartał 2020
Cykl zapasów (Stan zapasów x 90/Koszty operacyjne) w dniach
Cykl należności (Należności z tytułu dostaw i usług x 90/Przychody ze
sprzedaży) w dniach

I kwartał 2019

45,7

43,5

64,3

72,1

Cykl zobowiązań bieżących (Zobowiązania krótkoterminowe
x 90/Przychody ze sprzedaży) w dniach

90,6

92,4

Cykl środków pieniężnych (Cykl zapasów + Cykl należności - Cykl
zobowiązań) w dniach

19,4

23,2

Sezonowość działalności
Obserwowana w ostatnich latach sezonowość sprzedaży wykazuje się dużą stabilnością. Mimo że
ciągle sprzedaż w drugim półroczu jest większa od sprzedaży generowanej w pierwszej połowie roku,
różnice nie są zbyt duże i zbliżają się do równomiernego rozkładu pomiędzy te dwa okresy roku.
W najbliższych latach Zarząd TIM S.A. nie spodziewa się istotnych zmian w sezonowości sprzedaży,
natomiast w dłuższej perspektywie sprzedaż artykułów oferowanych przez TIM S.A. może się rozkładać
całkowicie równomiernie na poszczególne kwartały. Zmiany te będą spowodowane ciągłym
zwiększaniem liczby obsługiwanych klientów i wprowadzaniem do oferty nowych produktów,
niepowiązanych bezpośrednio z branżą budowlaną.
Wykres 9. Przychody TIM S.A. w ujęciu kwartalnym (w tys. zł)

215 093

200 557

207 207

196 394

188 066

179 063
175 462

+18,8%

rok 2018

188 051

+7,2%

rok 2019
I kw.

II kw.

III kw.
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213 175
rok 2020

IV kw.

+13,4%
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Czynniki mogące mieć wpływ na działalność Grupy w kolejnych
kwartałach
2.8.1.

Czynniki zewnętrzne

Wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej TIM będzie miało przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne
w Polsce (kluczowy rynek Grupy) oraz – w mniejszym stopniu – w Europie (ze względu na globalne
powiązania gospodarcze oraz sprzedaż realizowaną przez ROTOPINO.PL S.A. na wybranych rynkach
europejskich).
Czynniki makroekonomiczne
Spośród czynników makroekonomicznych, które mogą wpływać na działalność i rozwój Grupy należy
wymienić przede wszystkim:
•

koniunkturę w branży budowlanej,

•

dynamikę PKB,

•

stopę bezrobocia oraz dynamika wynagrodzeń,

•

wysokość kursów walut EURPLN oraz USDPLN,

•

inflację,

•

cenę miedzi.

Inne czynniki ważne dla rozwoju Grupy
Na rozwój Grupy Kapitałowej TIM wpływ mogą mieć zmiany zachodzące obszarach:
•

handlu w kanale e-commerce (szczególnie w segmencie B2B),

•

świadczenia usług logistycznych,

•

dystrybucji materiałów elektrotechnicznych.

Ponadto w związku z trwającą pandemią choroby COVID-19, wywołaną przez koronawirusa SARSCoV-2, i wobec braku dostępnych rzetelnych i kompletnych informacji i danych o jej skutkach, na dzień
sporządzenia raportu Grupy Kapitałowej TIM za I kwartał 2020 rok, w opinii Zarządu TIM S.A., nie ma
możliwości przedstawienia wszelkich możliwych istotnych czynników i potencjalnych zagrożeń́ dla
działalności Grupy. Zarząd Spółki będzie monitorować́ potencjalny wpływ i (o ile on wystąpi) podejmie
kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla Grupy TIM. Jednak wobec braku możliwości
przyjęcia wiarygodnych założeń, obecnie wszelkie przewidywania dotyczące przyszłości – w tym
oszacowania ryzyk związanych z działalnością Grupy – muszą być, w opinii Zarządu, analizowane
z uwzględnieniem ww. informacji.
2.8.2.

Strategia Grupy Kapitałowej TIM
Długofalowa strategia Grupy Kapitałowej TIM jest nastawiona na rozwój sprzedaży
multikanałowej – ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu sprzedaży online – oraz
sukcesywne poszerzenie oferty asortymentowej. Kluczowym elementem umożliwiającym

realizację przyjętej strategii jest zarządzane przez 3LP S.A. nowoczesne, zautomatyzowane Centrum
Logistyczne w Siechnicach, dzięki któremu TIM S.A. oraz ROTOPINO.PL S.A. posiadają istotną
przewagę konkurencyjną na rynku, tj. wydajny łańcuch dostaw.
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Strategia TIM S.A. – naszej największej spółki - jest oparta na połączeniu wiedzy o rynku, którą
posiadają przedstawiciele handlowi, z technologiami IT i platformą internetową TIM.pl (tzw. hybrydowy
model sprzedaży).
Realizacja powyższej strategii ma na celu dalsze umacnianie pozycji rynkowej Grupy. Dynamika
sprzedaży na przestrzeni ostatnich lat, coraz większa baza lojalnych klientów oraz dobre wyniki
finansowe potwierdzają, że strategia rozwoju przyjęta przez Zarząd TIM S.A. zapewnia możliwość
wzrostu wartości Grupy.
TIM S.A. i Grupa Kapitałowa TIM będą kontynuować dotychczasową strategię rozwoju przez:
• rozwój sprzedaży i pozyskiwanie nowych klientów – przede wszystkim w kanale internetowym
(e-commerce) poprzez platformę TIM.pl;
• ciągłe optymalizowanie i poszerzanie oferty;
• optymalizację procesów i kosztów operacyjnych;
• zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem sklepów internetowych spółki ROTOPINO.PL S.A.
– zarówno w kraju, jak i za granicą;
• rozwój usług logistycznych świadczonych przez spółkę 3LP S.A. dla klientów zewnętrznych
(spoza GK TIM).
11 kwietnia 2019 roku Zarząd TIM S.A. przyjął strategię średnioterminową TIM S.A. na lata 2019 – 2021,
(”Strategia”). Przyjęte założenia i cele Strategii zawarte są w prezentacji stanowiącej załącznik do
raportu bieżącego nr 12/2019. Głównym celem Strategii jest wzrost wartości TIM SA i osiągnięcie do
2021 roku rocznych przychodów Spółki na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie
niższej niż 3,6%. Spółka informuje jednocześnie, że przyjęte cele i założenia Strategii nie stanowią
prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych, i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków
działania w latach 2019-2021.
27 września 2019 roku Zarząd TIM S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji
strategicznych dla Grupy Kapitałowej TIM. Przegląd obejmował wybór optymalnego wariantu realizacji
długoterminowego celu GK TIM, którym jest wzrost wartości dla akcjonariuszy. W ramach
przeprowadzonego procesu Zarząd TIM S.A. przeprowadził analizę różnych scenariuszy rozwoju GK
TIM oraz dokonał oceny uwarunkowań rynkowych możliwości ich wdrożenia. W wyniku
przeprowadzonego przeglądu opcji strategicznych, Zarząd TIM S.A. podjął decyzję, że w obecnej
sytuacji rynkowej, kontynuacja realizacji dotychczasowej strategii rozwoju GK TIM jest rozwiązaniem
optymalnym dla osiągnięcia długoterminowego celu Spółki (wzrost wartości dla akcjonariuszy). W
związku z tym 17 marca 2020 roku Zarząd TIM S.A. podjął decyzję o zakończeniu projektu przeglądu
opcji strategicznych.
Niezależnie od powyższego, w ramach dywersyfikacji działalności TIM S.A. nie wyklucza dokonania
inwestycji kapitałowych. Analizując możliwości w tym zakresie, Spółka zwraca uwagę przede wszystkim
na małe i średnie firmy operujące w branżach i sektorach mających duży potencjał wzrostu (firm
dystrybucyjnych działających z wykorzystaniem najnowszych technologii i oferujących wysoką jakość
świadczonych usług).
W zakresie optymalizacji procesów i kosztów Zarząd TIM S.A. realizuje działania związane ze
zwiększeniem efektywności współpracy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy. Celem tych
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działań jest zwiększenie dynamiki rozwoju działalności operacyjnej, wykorzystanie efektu synergii oraz
w konsekwencji osiągnięcie poprawy wyników finansowych GK TIM.

3. Informacje korporacyjne
Informacje o Grupie Kapitałowej TIM i jednostce dominującej
3.1.1.

Podstawowe informacje o TIM S.A.

Spółka TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność gospodarczą od 25 listopada 1987 roku.
W początkowej fazie rozwoju Spółka działała pod firmą Spółdzielcze Przedsiębiorstwo TIM Sp. z o.o.,
która na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zmieniła formę prawną na TIM Spółka Akcyjna. 17
maja 1994 roku TIM S.A. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w dziale B pod numerem 4652.
Nazwa
Adres
Regon
NIP
KRS
Sąd rejestrowy

Czas trwania

TIM S.A.
53-612 Wrocław
ul. Jaworska 13
930339253
8970009678
0000022407
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy
Rejestrowy
Czas trwania działalności Spółki TIM S.A. jest nieoznaczony

TIM S.A. jest największym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka oferuje
szeroki zakres produktów elektrotechnicznych, takich jak:
•

kable i przewody,

•

aparatura elektrotechniczna,

•

oświetlenie,

•

osprzęt elektroinstalacyjny,

•

osprzęt pomocniczy,

•

mierniki, narzędzia i elektronarzędzia,

•

osprzęt siłowy,

•

osprzęt odgromowy,

•

systemy prowadzenia kabli.

W ofercie sklepu internetowego TIM.pl znajduje się także odzież ochronna i artykuły BHP, materiały
biurowe oraz artykuły do domu i ogrodu.
Spółka stosuje multikanałowy system dystrybucji, na który składa się platforma internetowa TIM.pl,
aplikacja mobilna mTIM oraz sieć biur handlowych, oddziałów franczyzowych i mobilnych
przedstawicieli handlowych.
Na koniec marca 2020 roku TIM S.A. posiadał: 16 Biur Handlowych, 2 Oddziały i 9 Agentów Sprzedaży.
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3.1.2.

Grupa Kapitałowa TIM

31 marca 2020 roku struktura Grupy Kapitałowej TIM przedstawiała się następująco:

Rotopino.PL S.A.
ROTOPINO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jest liderem polskiego rynku internetowej sprzedaży
narzędzi i elektronarzędzi dla profesjonalistów oraz majsterkowiczów, a także autoryzowanym
dystrybutorem wielu najlepszych światowych marek narzędziowych. Poza sprzedażą w Polsce, spółka
prowadzi także e-sklepy w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Holandii.
ROTOPINO.PL S.A. jest m.in. właścicielem następujących sklepów internetowych:
•

Rotopino.pl,

•

Narzędzia.pl,

•

Pronarzedzia.pl,

•

Meganarzedzia.pl,

•

Rotopino.de,

•

Rotopino.fr,

•

Rotopino.it,

•

Rotopino.nl,

•

Rotopino.es,

•

Rotopino.be,

•

Rotopino.at.

Narzędzia.pl jest jednym z największych sklepów internetowych w Polsce zajmujących się sprzedażą
narzędzi i elektronarzędzi.
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31 marca 2020 roku kapitał zakładowy ROTOPINO.PL S.A. wynosił 1 mln zł i w ciągu I kwartału 2020
roku nie uległ zmianie.
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2020 roku w skład Zarządu ROTOPINO.PL S.A.
wchodzili:
•

Paweł Sznajder – Prezes Zarządu,

•

Agnieszka Kozieł – Członek Zarządu,

•

Anna Müller – Członek Zarządu,

3LP S.A.
Spółka 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach została zawiązana w marcu 2016 roku,
a działalność rozpoczęła 1 lipca 2016 roku. 3LP S.A. przejęła od TIM S.A.
zorganizowaną część przedsiębiorstwa – Dział Logistyki i Dział Zarządzania
Nieruchomościami, stając się operatorem Centrum Logistycznego w Siechnicach k. Wrocławia.
Zarządzane przez 3LP S.A Centrum Logistyczne w Siechnicach – o powierzchni magazynowej ponad
50 tys. m kw. – jest jednym z największych centrów logistycznych w Polsce. Jest ono zlokalizowane na
południowy wschód od Wrocławia, przy wschodniej obwodnicy miasta, co umożliwia dogodne
połączenie z autostradą A4, a w przyszłości także z drogą ekspresową S8. Spółka 3LP wynajmuje także
dwa magazyny w Wojkowicach o łącznej powierzchni magazynowej ponad 15 tys. mkw.
31 marca 2020 roku kapitał zakładowy 3LP S.A. wynosił 59,1 mln zł i w ciągu I kwartału 2020 roku nie
uległ zmianie.
W I kwartale 2020 roku w skład Zarządu 3LP S.A. wchodzili:
•

Maciej Posadzy – Prezes Zarządu,

•

Damian Krzympiec – Członek Zarządu.

3LP S.A. świadczy usługi logistyczne nie tylko na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej TIM, lecz także
dla klientów spoza Grupy. Specjalizuje się w zautomatyzowanym outsourcingu logistyki dla podmiotów
z sektora e-commerce i zapewnia ekspresowe dostawy na terenie Polski i całej Europy. Wśród klientów
3LP S.A. są m.in. jeden z największych sprzedawców opon i akcesoriów samochodowych w Polsce
oraz międzynarodowy lider sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz.

Akcje i akcjonariat
31 marca 2020 roku kapitał zakładowy TIM S.A. wynosił 22 199,2 tys. zł i dzielił się na 22 199 200 akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
W ciągu I kwartału 2020 roku wartość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie.
Akcje TIM S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie są z nimi związane żadne specjalne uprawnienia
kontrolne. Statut Spółki nie wprowadza ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności akcji
wyemitowanych przez Spółkę, wykonywania prawa głosu, jak również nie zawiera postanowień,
zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania
papierów wartościowych.
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Tabela 8. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. (na 20.05.2020 roku)

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w kapitale
zakładowym

Liczba
głosów*

% udział w ogólnej
liczbie głosów*

Krzysztof Folta z żoną Ewą

5 150 000

23,20

5 150 000

23,20

Krzysztof Wieczorkowski
Fundusze zarządzane przez
Rockbridge TFI SA
OFE Nationale Nederlanden

3 000 000

13,51

3 000 000

13,51

2 586 131

11,65

2 586 131

11,65

1 565 649

7,05

1 565 649

7,05

Pozostali
Ogółem
*na Walnym Zgromadzeniu

9 897 420

44,59

9 897 420

44,59

22 199 200

100,00

22 199 200

100,00

Na dzień publikacji raportu Spółka nie posiadała informacji na temat umów, w wyniku których mogą
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
TIM S.A. nie posiada ani nie nabywał w I kwartale 2020 roku akcji własnych i nie podejmował w tym
okresie żadnych czynności zmierzających do nabycia akcji własnych.
Spółka nie posiada systemu akcji pracowniczych i tym samym nie posiada systemu kontroli programów
akcji pracowniczych.
Tabela 9. Wykaz stanu posiadania akcji TIM S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące (na 20.05.2020 roku)

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w kapitale
zakładowym

Liczba
głosów*

% udział w ogólnej
liczbie głosów*

Krzysztof Folta z żoną Ewą

5 150 000

23,20

5 150 000

23,20

Krzysztof Wieczorkowski

3 000 000

13,51

3 000 000

13,51

185 000

0,83

185 000

0,83

14 033

0,06

14 033

0,06

Piotr Tokarczuk
Piotr Nosal
*na Walnym Zgromadzeniu

21 stycznia 2020 roku p. Piotr Tokarczuk poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM S.A. Po zawarciu
transakcji p. Piotr Tokarczuk posiadał 170 256 akcji, co stanowi 0,77 % udziału w kapitale zakładowym
TIM S.A. i uprawnia do 170 256 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,77 % w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowe informacje Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/2020
z 21 stycznia 2020 roku, skorygowanym raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku.
22 stycznia 2020 roku p. Ewa Folta - osoba blisko związana z Prezesem Zarządu p. Krzysztofem Foltą
- poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM S.A. Po zawarciu transakcji Ewa i Krzysztof Foltowie łącznie
posiadali 5 150 000 akcji, co stanowi 23,20% udziału w kapitale zakładowym TIM S.A.
i uprawnia do 5 150 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 23,20% w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowe informacje Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 4/2020
z 22 stycznia 2020 roku.
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14 lutego 2020 roku p. Piotr Tokarczuk poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM S.A. Po zawarciu
transakcji p. Piotr Tokarczuk posiadał 175 000 akcji, co stanowi 0,79% udziału w kapitale zakładowym
TIM S.A. i uprawnia do 175 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,79% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowe informacje Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 7/2020
z 14 lutego 2020 roku.
3 marca 2020 roku p. Piotr Tokarczuk poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM S.A. Po zawarciu
transakcji p. Piotr Tokarczuk posiadał 185 000 akcji, co stanowi 0,83% udziału w kapitale zakładowym
TIM S.A. i uprawnia do 185 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,83% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowe informacje Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2020
z 3 marca 2020 roku.

Zarząd i Rada Nadzorcza
3.3.1.

Zarząd

W I kwartale 2020 roku Zarząd TIM S.A. pracował w następującym składzie:
•

Krzysztof Folta

– Prezes Zarządu,

•

Piotr Nosal

– Członek Zarządu,

•

Piotr Tokarczuk

– Członek Zarządu.

Krzysztof Folta

Piotr Nosal

Piotr Tokarczuk

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Mandaty Członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020.
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3.3.2.

Rada Nadzorcza

31 marca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej TIM S.A. wchodzili:
•

Krzysztof Wieczorkowski

– Przewodniczący (mandat wygasa z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za 2019 rok),

•

Grzegorz Dzik

– Członek (mandat wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za 2020 rok),

•

Andrzej Kusz

– Członek (mandat wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za 2021 rok),

•

Krzysztof Kaczmarczyk

– Członek niezależny (mandat wygasa z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za 2021 rok),

•

Leszek Mierzwa

– Członek niezależny (mandat wygasa z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za 2020 rok).
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4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
TIM
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

30

Grupa Kapitałowa TIM – Skonsolidowany raport kwartalny
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej

Wybrane noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
NOTA 1

Wszystkie wartości niematerialne są własnością Grupy i żadne nie są używane na podstawie najmu,
dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu. Na dzień 31 marca 2020 roku wartości
niematerialne nie są przedmiotem zabezpieczeń zobowiązań Grupy.
Grupa Kapitałowa dokonuje corocznej oceny istnienia przesłanek świadczących o możliwości utraty
wartości składników aktywów dla wartości firmy i wartości niematerialnych. Skutki tych ocen ujmowane
są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.
Na koniec roku 2019 dokonano ostatniego testu na utratę wartości, który pozostaje w mocy na dzień 31
marca 2020 roku. Grupa Kapitałowa TIM dokona kolejnej oceny istnienia przesłanek świadczących
o możliwości utraty wartości składników aktywów na koniec 2020 roku.
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Stan na 31.03.2020 roku
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Stan na 31.12.2019 roku

NOTA 2

Środki trwałe własne nie stanowią przedmiotu zabezpieczeń zobowiązań.
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Stan na 31.03.2020 roku

34

Grupa Kapitałowa TIM – Skonsolidowany raport kwartalny
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej

Stan na 31.12.2019 roku

Na dzień 31 marca 2020 roku Grupa nie posiada istotnych umów zobowiązujących do zakupu środków
trwałych.
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NOTA 3

NOTA 4

36

Grupa Kapitałowa TIM – Skonsolidowany raport kwartalny
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej

NOTA 5
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NOTA 6
Struktura należności krótkoterminowych
Stan na 31.03.2020 roku

Stan na 31.12.2019 roku
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NOTA 7
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NOTA 8
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez przychodów przyszłych okresów i rezerw krótkoterminowych)

Stan na 31.03.2020 roku
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Stan na 31.12.2019 roku
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NOTA 9
Przekształcenie dotyczące wyeliminowania ze Sprawozdania z całkowitych dochodów pozycji:
„Zmiana stanu produktów”.

42

Grupa Kapitałowa TIM – Skonsolidowany raport kwartalny
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej

5. Skrócone sprawozdanie finansowe TIM S.A.
Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
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Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów
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Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
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Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych
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Wybrane noty do sprawozdania jednostkowego
NOTA 1

Wszystkie wartości niematerialne są własnością Spółki i żadne nie są używane na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu. Na dzień 31 marca 2020 roku wartości
niematerialne nie są przedmiotem zabezpieczeń zobowiązań Spółki.
Na dzień 31 marca 2020 roku Spółka nie posiada istotnych umów związanych z zakupem wartości
niematerialnych.
Stan na 31.03.2020 roku
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Stan na 31.12.2019 roku

NOTA 2
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Stan na 31.03.2020 roku
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Stan na 31.12.2019 roku

Na dzień 31 marca 2020 roku Spółka nie posiada istotnych umów zobowiązujących do zakupu środków
trwałych.

NOTA 3
TIM S.A. nie posiada nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 marca 2020 roku i nie posiadał
nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku.
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NOTA 4
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NOTA 5
Struktura należności krótkoterminowych
Stan na 31.03.2020 roku

Stan na 31.12.2019 roku
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NOTA 6
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NOTA 7
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez przychodów przyszłych okresów i rezerw krótkoterminowych)
Stan na 31.03.2020 roku

Stan na 31.12.2019 roku
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NOTA 8
Przekształcenie dotyczące wyeliminowania ze Sprawozdania z całkowitych dochodów
pozycji: „Zmiana stanu produktów”.
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6. Pozostałe informacje
Zasady rachunkowości
6.1.1.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:
•

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie
zatwierdzonym przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji
Sprawozdawczości finansowej („IFRIC”),

•

przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 2018 roku, poz.757, ze zm.),

•

Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395, ze zm.)
w sprawach nie uregulowanych przez MSR i MSSF.

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji
oraz podpisane przez Zarząd Jednostki dominującej dnia 20 maja 2020 roku.
6.1.2.

Założenie kontynuacji działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez wszystkie spółki
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej TIM, w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego).
6.1.3.

Format sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku składa się z:
•

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów, skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wybranych not
objaśniających),

•

skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (skróconego sprawozdania z sytuacji
finansowej, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego sprawozdania ze
zmian w kapitale własnym, skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wybranych not
objaśniających),

•

informacji dodatkowych.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych. Polski złoty
jest walutą funkcjonalną Grupy. Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta
w toku badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.
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6.1.4.

Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego
sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do
dnia 31 marca 2020 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian
w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne
dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.
6.1.5.

Ogólne

zasady

sporządzania

sprawozdań

finansowych

zamieszczonych

w raporcie
Przy sporządzeniu sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto
ogólne zasady wynikające z MSR 34 i innych MSR i MSSF.

6.1.6.

Zmiana zasad rachunkowości

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany zasad polityki rachunkowości
w stosunku do tych zastosowanych dla sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
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Segmenty operacyjne
Stan na 31.03.2020 roku

Sprzedaż w Kanale Internetowym (online): TIM S.A., Rotopino.pl S.A.,
Sprzedaż w Kanale Tradycyjnym (offline): TIM S.A., Rotopino.pl S.A.,
Sprzedaż usług logistycznych: 3LP S.A.,
Sprzedaż usług pozostałych: sprzedaż usług, których nie można przyporządkować do żadnego z powyższych segmentów działalności Grupy TIM.
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Stan na 31.03.2019 roku

Zaprezentowany podział segmentów działalności Grupy Kapitałowej TIM na dzień 31 marca 2020 roku jest analogiczny jak podział na dzień 31 marca 2019
roku.
Wyniki działalności poszczególnych segmentów są regularnie przeglądane przez Zarząd TIM S.A. i na podstawie oceny wyników osiąganych przez
poszczególne segmenty podejmowane są w Grupie decyzje gospodarcze.
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W poniższych tabelach zaprezentowano przychody w Grupie w podziale na grupy asortymentowe,
obszary geograficzne oraz sprzedaż wg segmentów w podziale na produkty za okres od 1 stycznia 2020
roku do 31 marca 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31
marca 2019 roku:

Okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku
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Okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

.
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Postępowania
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku nie wszczęto żadnych postępowań przed
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organem administracji państwowej
dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi 10% wartości kapitałów własnych
Grupy.

Transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku spółki Grupy Kapitałowej TIM nie zawierały
istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż warunki rynkowe.
Dodatkowo, z uwagi na występujące powiązania osobowe pomiędzy podmiotami:
1. ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
2. SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy,
Zarząd TIM S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o transakcjach zawartych
z ww. podmiotami, zwanymi dalej „Pozostałe podmioty powiązane”. Powiązanie, o którym mowa, wynika
z faktu, iż osoby zarządzające/nadzorujące TIM S.A. są członkami organów zarządzających/
nadzorujących ELEKTROTIM S.A. i SONEL S.A. oraz/lub posiadają akcje w ww. podmiotach.
Dane zbiorcze przedstawia poniższa tabela:
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Wszystkie ww. transakcje dokonane zostały na warunkach rynkowych.

Poręczenia, gwarancje i zobowiązania warunkowe
Tabela 10. Poręczenia i gwarancje według stanu na dzień 31 marca 2020 roku

(w tys. zł)

Istotne wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Po dniu bilansowym, tj. po 31 marca 2020 roku, nie odnotowano istotnych zdarzeń, które mogłyby
w znaczący sposób wpłynąć na niniejsze sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 do
31 marca 2020 roku.
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Inne informacje
6.6.1.

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, jeżeli wywierają one
istotny wpływ na bieżący okres

Grupa Kapitałowa TIM
Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonywanych odpisów aktualizujących wartość składników
aktywów:

TIM S.A.
Informacje o zmianach stanu z tytułu rezerw oraz dokonywanych odpisów aktualizujących wartość
składników aktywów:
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6.6.2.

Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny,
wynik finansowy netto, przepływy środków pieniężnych, które są niestandardowe ze
względu na ich rodzaj, wielość lub wpływ

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku w Grupie Kapitałowej TIM nie wystąpiły znaczące
transakcje niestandardowe, wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto
oraz przepływy środków pieniężnych.
6.6.3.

Instrumenty finansowe Grupy Kapitałowej TIM w podziale na poszczególne klasy
i kategorie aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów

Wszystkie instrumenty finansowe (zaprezentowane w notach powyżej) są przez Grupę klasyfikowane
do poziomu 2 hierarchii wartości godziwej. Wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej dlatego
się jej nie ustala.
Sposób i technika wyceny instrumentów wycenianych w wartości godziwej nie zmieniły się
w porównaniu do sposobu i techniki wyceny na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównywalnym w Grupie nie dokonano
przesunięć między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych,
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jak również nie miała miejsca zmiana klasyfikacji instrumentów w wyniku zmiany celu lub wykorzystania
instrumentów finansowych.
W ocenie Zarządu wartość godziwa wszystkich kategorii instrumentów finansowych ujawnionych
w sprawozdaniu finansowym nie odbiega znacząco od wartości księgowej.
6.6.4.

Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej TIM nie
wypłaciła dywidendy.
W dniu 17 kwietnia 2020 r. Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu
finansowym TIM SA sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie
22.713.678,19 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy sześćset
siedemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy) w następujący sposób:
•

kwota w wysokości 5.549.800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
osiemset złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę, z zastrzeżeniem iż wyżej wymieniona
kwota wypłacona została w dniu 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy za 2019 rok,

•

kwota w wysokości 17.163.878,19 zł (słownie: siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy
tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy) przeznaczona zostanie
na fundusz dywidendowy.

W dniu 20 grudnia 2019 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w
wysokości 17.759.360 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
trzysta sześćdziesiąt złotych) brutto, czyli 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję,
z czego kwota w wysokości 5.549.800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
osiemset złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2019 roku –
30.06.2019 roku, zaś kwota w wysokości 12.209.560 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięć
tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu
dywidendowym.
Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM S.A. przekazał do
publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 36/2019 z 7 listopada 2019 roku.
W dniu 17 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza TIM S.A. pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez
Zarząd TIM S.A. wniosek, o którym mowa powyżej.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki
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6.6.5.

Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
papierów wartościowych

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej
TIM nie przeprowadziła emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
6.6.6.

Informacje

o niespłaceniu

kredytu

lub

pożyczki

lub

naruszeniu

istotnych

postanowień umowy kredytu lub pożyczki
W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku nie nastąpiło naruszenie istotnych postanowień
umów kredytu, których stroną są spółki z Grupy Kapitałowej TIM. Wszystkie kredyty były
spłacane zgodnie z obowiązującymi umowami. W ww. okresie żadna ze spółek wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej TIM nie była stroną umowy pożyczki.
6.6.7.

Informacje o udzieleniu przez Emitenta kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku żadna ze spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej TIM nie udzieliła kredytu ani pożyczki.
6.6.8.

Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu okresu łącznie z połączeniem
jednostek gospodarczych, przejęciem, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności

W I kwartale 2020 roku nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej TIM.
6.6.9.

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

Wszystkie informacje, które zdaniem Grupy Kapitałowej TIM są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca
2020 roku, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę,
zostały ujęte w niniejszym raporcie
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Podpisy

Zarząd TIM S.A.:

Krzysztof
Maciej
Folta

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Maciej
Folta
Data: 2020.05.20
07:29:14 +02'00'

Krzysztof Folta
Prezes Zarządu

Piotr
Nosal

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Nosal
Data: 2020.05.20
07:33:44 +02'00'
Piotr Nosal

Członek Zarządu

przez Piotr
Piotr Jan podpisany
Jan Tokarczuk
2020.05.20
Tokarczuk Data:
07:25:42 +02'00'
Elektronicznie

Piotr Tokarczuk
Członek Zarządu

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Elektronicznie podpisany
Beata
przez Beata Szynol-Karaś
2020.05.20 07:22:55
Szynol-Karaś Data:
+02'00'

Beata Szynol - Karaś
Główny Księgowy

Wrocław
20 maja 2020 roku
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