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TXM powraca do stopniowo pełnej sprawności operacyjnej
Sieć dyskontów odzieżowych TXM w I kwartale 2017 r. osiągnęła 72,4 mln zł obrotów, czyli o 1,9%
w ujęciu r./r. Osiągnięty wynik netto był jednak znacznie gorszy niż rok wcześniej, co związane było
z niewystarczającym zatowarowaniem marketów. To efekt problemów jakie pojawiły się podczas
wdrażania nowego systemu SAP. Zarząd TXM oczekuje, że system wkrótce osiągnie pełną
sprawność i zapewni dodatkowe korzyści biznesowe.
Grupa TXM w I kwartale 2017 r. osiągnęła 72,4 mln zł przychodów, czyli o 1,9% więcej niż
w poprzednim roku. Marża handlowa wzrosła o 0,9% do 29,2 mln zł. Z kolei koszty sprzedaży
i ogólnego zarządu zwiększyły się o 33% do 41 mln zł. W efekcie Grupa rozwijająca sieć dyskontów
odzieżowych w pierwszych trzech miesiącach br. poniosła 11,8 mln zł straty na sprzedaży, względem
1,8 mln zł straty przed rokiem. W I kwartale 2017 r. Grupa TXM zanotowała 9,9 mln zł straty netto
(1,7 mln zł straty w I kw. 2016 r.).
Najistotniejszym czynnikiem, który w pierwszym kwartale 2017 roku najmocniej wpłynął na
pogorszenie wyników Spółki, był brak wzrostu sprzedaży adekwatnego do wzrostu powierzchni
sklepów. Największy negatywny wpływ na brak zwiększenia sprzedaży miało nieprawidłowe
zatowarowanie sklepów. Wynikało to przede wszystkim z błędów w działaniu nowego
uruchomionego w lutym br. systemu SAP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP.
„W szczególności został zablokowany proces przyjęć i wysyłek towarów z magazynu oraz interfejsy
pomiędzy systemem centralnym, a systemem sprzedażowym w sklepach. Spowodowało to z jednej
strony zablokowanie możliwości właściwego towarowania sklepów, z drugiej zaś powstanie dużej
ilości błędów systemowych, których eliminacja była złożona i czasochłonna. Problemy przyjęć i wysyłki
z magazynu oraz przyjęcia w sklepach zostały w większości rozwiązane dopiero pod koniec kwietnia
br.” - powiedział Bogusz Kruszyński, p.o. Prezesa Zarządu TXM S.A.
Nieprawidłowości w zatowarowaniu sklepów polegały na niedostatecznych ilościach towarów
wysyłanych do sklepów oraz na wysyłkach towarów do niewłaściwych sklepów. Efektem problemów
z wysyłkami było znaczne opóźnienie dostępności oferty wiosenno-letniej, zwłaszcza na rynku
rumuńskim, gdzie następuje wyprzedzenie sezonu w stosunku do rynku polskiego.
„Obecnie system SAP w TXM działa coraz sprawniej. Wysyłki towarów i dostawy do sklepów działają
już praktycznie bez błędnie. Nie działają jeszcze w pełni procesy związane z raportowaniem, ale
jesteśmy już blisko rozwiązania także tych problemów.” – stwierdził Bogusz Kruszyński.
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W kolejnych okresach TXM zamierza koncentrować się na wzmocnieniu sprzedaży poprzez m.in.
dalszą optymalizację oraz działania reklamowe i promocyjne. Systematycznie zwiększa się także
udział importu bezpośredniego, co pozytywnie wpływa na pozom osiąganej marży. Zwiększenie
importu możliwe będzie także dzięki podwyższeniu finansowania do maksymalnie 75 mln zł, poprzez
m.in. zwiększenie limitów akredytywowych. „Spodziewamy się w tym roku podwojenia udziału
importu bezpośredniego w całkowitych zakupach grupy” – dodał Bogusz Kruszyński. Sieć dyskontowa
wycofała się jednocześnie z nierentownego rynku czeskiego, ucinając w ten sposób ponoszone tam
straty na działalności operacyjnej. Teraz skupi się na dalszym rozwoju na strategicznych rynkach, czyli
w Polsce, Rumunii i na Słowacji.

***
TXM S.A. jest właścicielem ponad 400 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz
za granicą, w tym w Rumunii i na Słowacji. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl.
Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych
i gospodarstwa domowego w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. Firma TXM S.A. (dawniej Adesso S.A.)
została zarejestrowana w Krakowie w 1989 r. Od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnodziecięcej. TXM S.A. od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji www.txmsa.pl
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