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ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO 

 

Raport kwartalny OPONEO.PL S.A. za III kwartał 2008 roku nie podlegał badaniu ani 

przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.  

 

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 30 września 2008 roku i zaprezentowane w 

formacie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych ( Dz. U. Nr 209 z 2005 roku, poz. 1744). 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie 

z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, poz.694, 

tekst jednolity) . 

 

2. Ciągłość zasad rachunkowości i porównywalność sprawozdań finansowych 

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, z dokonaniem w kolejnych 

okresach sprawozdawczych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny 

aktywów i pasywów, w tym także dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i 

umorzeniowych, ustalaniem wyniku finansowego i sporządzaniem sprawozdań finansowych 

tak, aby w kolejnych okresach sprawozdawczych informacje z nich wynikające były 

porównywalne. Zasady rachunkowości zostały przedstawione w raporcie rocznym za 2007 

rok. Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie 

uległy zmianom. 

 

3. Waluta sprawozdania finansowego 

Dane finansowe zostały przedstawione w tysiącach złotych (tysiącach EURO) 

 

4. Zasady przeliczania danych finansowych na EURO 

 

a) Wybrane pozycje bilansu zaprezentowane w raporcie w walucie EURO przeliczono 

według średniego kursu EURO z dnia 30 września 2008 – odpowiednio wg tabeli 



Informacja dodatkowa 

22 październik 2008 

 

3 | S t r o n a  

 

NBP nr 191/A  z 30.09.2008  3,4083 zł / EURO i  tabeli NBP nr 189/A z 28.09.2007  

3,8314 zł /EURO. 

b) Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na 

ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca obrotowego  roku – odpowiednio 

3,4083 zł EURO za rok 2008 i  3,7775 zł/EURO za rok 2007. 

 

5. Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym informacje o korektach z tytułu 

rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz o 

dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. 

 

W III kwartale 2008 roku nie było istotnych zmian szacunkowych wielkości rezerw. Nie 

dokonano również odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 
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DANE OBJAŚNIAJĄCE 

 

1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego 

dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących; 

 

W III kwartale 2008 roku Spółka zakończyła pomyślnie rozmowy, które doprowadziły do 

przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład, którego wchodzą  m.in. serwisy 

takie jak: Elektroda.pl, Elektroda.net, Elektroda.eu oraz Edaboard.com. Wysoka ilość 

zarejestrowanych użytkowników ( 800 tys. ) stawia  je w czołówce serwisów 

społecznościowych. W przyszłości projekt ten będzie stanowił m.in. bazę do rozszerzenia 

asortymentu o produkty związane z elektroniką samochodową. 

 

Do znaczących wydarzeń w omawianym okresie należy zaliczyć także: 

 poszerzenie i podwyższenie jakości bazy lokalowej w związku z przeniesieniem się do 

nowo wybudowanego obiektu biurowego, 

 oddanie do użytku wyposażonej sali call center spełniającej najwyższe standardy 

jakości i wydajności obsługi infolinii, 

 postępujące prace nad wprowadzeniem nowego systemu obsługi klienta 

telefonicznego,  

 znaczny wzrost bezpieczeństwa e-commerce i transakcji w wyniku uruchomienia 

nowej data center, 

 powiększenie bazy magazynowej o 4 tys. m2. 

 

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;  

 

W III kwartale roku obrotowego 2008 znaczący wpływ na uzyskane przychody miały koszty, 

jakie Spółka poniosła przy przeniesieniu się do nowej siedziby. Nakłady na poziomie ok. 500 

tys. zł  mają charakter jednorazowy. 

Istotnym czynnikiem warunkującym wysokość przychodów w omawianym kwartale jest 

także sezonowość. Szczyt sprzedaży opon zimowych przypadł w tym roku na miesiąc 

październik, podczas gdy  w roku ubiegłym na wrzesień. 
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Wybrane dane finansowe zostały przedstawione w 1 pkt. Pozostałych informacji 

dodatkowych. 

 

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 

prezentowanym okresie; 

 

Sprzedaż opon charakteryzuje się istotnymi wahaniami sezonowymi. Według obserwacji 

OPONEO.PL S.A., operatora internetowego kanału sprzedaży opon, wykorzystującego m.in. 

sklepy internetowe www.opony.com i www.oponeo.pl wahania sezonowe występują 

dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Ma to związek z cyklem wymiany opon, który jest 

ściśle uzależniony od warunków meteorologicznych wpływających na warunki jazdy 

pojazdami mechanicznymi. Chronologicznie pierwszy szczyt sezonowości ma miejsce na 

przełomie zimy i wiosny, kiedy użytkownicy samochodów zmieniają opony zimowe na 

opony letnie. Po raz drugi zjawisko sezonowości daje o sobie znać na przełomie jesieni i 

zimy, kiedy kierowcy decydują się na zmianę opon letnich na opony zimowe. Należy przy 

tym mieć na uwadze, że rzeczywiste warunki pogodowe mogą znacznie różnić się od 

charakterystycznych dla określonych pór roku. Przekłada się to na zmiany w rozkładzie 

poziomu sprzedaży w poszczególnych okresach. Sprzedaż sprzętu car audio oraz akcesoriów 

do samochodów jest w miarę równomiernie rozłożona w ciągu roku.  

 

4. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych; 

 

W okresie III kwartału 2008 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i 

kapitałowych papierów wartościowych. 

 

5. Wykorzystanie  środków z emisji akcji serii  B. 

 

Uzyskane wpływy z emisji akcji serii B w kwocie 32.000 tys. zł  pozwoliły w danym okresie  

sprawozdawczym na kontynuację realizacji planów inwestycyjnych Spółki. Od momentu 

otrzymania środków do momentu publikacji niniejszego raportu OPONEO.PL S.A. 

wydatkowała łącznie 12 173 tys. zł, w tym: 

http://www.opony.com/
http://www.oponeo.pl/
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a) 2 530 tys. zł – budowa systemu zarządzania treścią ( CMS) 

b) 573 tys. zł – budowa portalu o felgach  wraz z elementami WEB 2.0 pozwalającymi na 

tworzenie społeczności internetowych związanych z tuningiem 

c) 1 842 tys. zł – stworzenie call-center 

d) 7 228 tys. zł -  budowa centrum logistycznego oraz nowej siedziby 

 

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

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; 

 

Dnia 9 maja 2008 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. podjął uchwałę o zarekomendowaniu 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycji przeznaczenia części zysku netto 

osiągniętego w roku 2007 na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki. 

Zarząd wyjaśnił zmianę polityki dywidendy,  nieprzewidzianym wcześniej,  znacznym 

wzrostem zysków w 2007 roku. 

Dotychczasowa polityka dywidendy, przedstawiona w Prospekcie Emisyjnym z dnia 13 

sierpnia 2007 roku na str. 174, nie przewidywała rekomendowania wypłaty dywidendy w 

latach 2006-2009 w celu powiększania zasobu kapitału własnego. 

Wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie 

przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2007 został pozytywnie zaopiniowany 

przez Radę Nadzorczą Emitenta.  

Zgodnie z uchwałą nr 14/08  podjętą  dnia 16 czerwca 2008 roku podczas Walnego 

Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 do 31 

grudnia 2007 roku w kwocie 4 146 212,55  zł  przeznacza się na: 

 

 Wypłatę dywidendy w kwocie 1 267 600,00 zł tj. 0,10 zł na jedną akcję. 

 Zasilenie kapitału zakładowego pozostałą kwotą  w wysokości 2 878 612,55 zł. 

 

Dzień prawa do dywidendy został ustalony na dzień 3 lipca 2008 roku, dzień wypłaty na 

dzień 18 lipca 2008 roku. 

 

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone 

kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 

znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta; 
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Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na przyszłe 

wyniki finansowe Spółki. 

 

8. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego; 

 

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego  nie wystąpiły zobowiązania warunkowe 

ani aktywa warunkowe. 


