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Wrocław,  21.03.2016 r. 

Krzysztof Folta 

Prezes Zarządu TIM S.A. 

 

Akcjonariusze TIM S.A. 

 

Szanowni Państwo, 

Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz  skonsolidowany 

Raport Roczny Grupy Kapitałowej TIM za rok 2015. 

Taki rok, jakim był dla TIM SA oraz Grupy Kapitałowej TIM rok 2015, nie zdarza się często. 

Najwyższe w historii obroty oraz pierwszy od trzech lat zysk netto i zysk operacyjny osiągnęły w 

2015 r. zarówno TIM SA i cała Grupa Kapitałowa TIM.  

Dla Zarządu TIM SA szczególnie istotnym jest, że  2/3 przychodów przyniósł TIM-owi 

internetowy kanał sprzedaży, co pokazuje, iż wdrażany od 2013 r. nowy model sprzedaży, 

oparty o kanał e-commerce przynosi pierwsze wymierne efekty. Miniony rok był pierwszym, w 

którym TIM SA działał w pełni w nowym, hybrydowym modelu sprzedaży, wdrażanym od 2013 

r. – z dominującym kanałem e-commerce, bez sieci oddziałów z lokalnymi magazynami 

(zastąpiły je biura handlowe).  

Drugi raz w historii GK TIM i po raz pierwszy w przypadku TIM SA przychody ze sprzedaży 

przekroczyły 0,5 mld zł, osiągając odpowiednio 575,93 (wzrost o 8,95% w stosunku do 2014 r.) 

i 535,3 mln zł (wzrost o 7,79%). 

W całym 2015 r. kanał internetowy przyniósł TIM SA 67% przychodów ze sprzedaży, tj. 358,7 

mln zł, wobec 62% i 307,5 mln zł w roku poprzednim. W listopadzie kanał e-commerce 

wygenerował nawet 72% obrotów.  

Optymizmem napawa stały wzrost liczby klientów. Szczególnie istotnym dla nas jest wzrost o 

ponad 24 % liczby klientów lojalnych, czyli powtarzających zakupy (kupujących w co najmniej 

sześciu z ostatnich 12 miesięcy). Jako że wskaźnik ten rośnie nieprzerwanie od uruchomienia w 

lipcu 2013 r. e-sklepu TIM.pl, stanowi najlepszy dowód na akceptację przez klientów nowego 

modelu sprzedaży.  

Sklep internetowy TIM.pl oferuje klientom najszerszą na polskim rynku dostępność artykułów 

elektrotechnicznych. Pod koniec 2015 r. w stałej ofercie (towar wysyłany w 24 godziny od 

złożenia zamówienia) znajdowało się ponad 62 tysiące unikalnych produktów. Politykę 

rozszerzania oferty produktowej chcemy kontynuować w przyszłości.  



 

                   2 

Wyników nie obciążały już koszty zmian, w tak znacznym stopniu, jak w 2014 r. Dodatkowo TIM 

SA sprzedała część swojego centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach (po 

trwającej właśnie rozbudowie Spółka będzie nadal z niego korzystała jako najemca, a obiektem 

zarządzać będzie specjalnie powołana do tego celu spółka córka TIM-u). Miało to przełożenie 

na zysk operacyjny, który wyniósł 7,04 mln zł (6,88 mln w GK TIM) wobec ponad 24,28 mln zł 

(25,55 mln zł w GK TIM) straty w 2014 r. Z kolei zysk netto wypracowany przez TIM i całą 

Grupę Kapitałową przekroczył 5,8 mln zł, podczas gdy w 2014 r. zanotowano stratę netto 

odpowiednio na poziomie 20,59 i 21,83 mln zł.  

Warto nadmienić, że kapitały własne  Grupy Kapitałowej TIM w 100% pokrywają aktywa trwałe 

w wysokości 100 589 tys. zł, a także - w 92% - wartość zapasów, co dowodzi o stabilnej i 

bezpiecznej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej TIM. 

Wyniki za 2015 rok napawają optymizmem co do rezultatów na kolejne lata. Stanowią bowiem 

namacalny dowód na to, że wybrany przez TIM model sprzedaży niesie w sobie duży potencjał 

rentowności.  

Ostatnie trzy lata nie były dla nas łatwe. Tak jak wielokrotnie przyznawaliśmy były to lata dużych 

wyzwań i bardzo intensywnej pracy osób zaangażowanych w proces zmiany. Wyniki osiągnięte 

w 2015 dowodzą, że decyzja o zmianie strategii była słuszna, a praca całego zespołu 

zaangażowanego w proces zmiany przynosi efekty. 

Przekazując Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny  Grupy Kapitałowej 

TIM za 2015r chciałbym podziękować w imieniu własnym i Zarządu TIM SA wszystkim 

Akcjonariuszom i Partnerom biznesowym za lojalność i zaufanie. Jednocześnie chciałbym 

podziękować  Pracownikom TIM SA oraz Pracownikom spółek zależnych wchodzących w skład 

Grupy Kapitałowej TIM za zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków, co w 

konsekwencji przyczynia się do wyników generowanych przez Grupę Kapitałową TIM. 

Jestem głęboko przekonany, że w długoterminowej perspektywie, inwestycja w akcje TIM SA 

przyniesie Akcjonariuszom TIM SA wymierne korzyści materialne i satysfakcję z dobrze 

zainwestowanych środków.  
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