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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020, nr 6/2020 oraz nr 9/2020 Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA 
(dalej: „Spółka”) przekazuje informacje na temat wpływu pandemii choroby COVID-19 na Spółkę.

1. Zarząd kontynuuje monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na aspekty finansowe, biznesowe oraz 
operacyjne Spółki i będzie dalej podejmował adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działania oraz bezpieczną 
i stabilną sytuację firmy. Skala działalności operacyjnej Spółki jest i będzie dostosowywana dla aktualnej sytuacji 
rynkowej. 

2. Szacunkowe wyniki Spółki wyniosły:
a) za II kwartał 2020 r.:
- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 288 741 tys. zł,
- strata netto: 21 233 tys. zł.
b) za I półrocze 2020 r.:
- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 797 811 tys. zł,
- zysk netto: 1 260  tys. zł.

W opinii Zarządu głównym czynnikiem wpływającym na wyniki Spółki w II kwartale i łącznie w całym pierwszym 
półroczu br. była walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencje, w tym między innymi wstrzymanie i późniejsze 
ograniczenie produkcji ze względu na mniejszą liczbę zamówień z powodu spadku popytu rynkowego w Polsce i 
rynkach zagranicznych.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, podwyższony poziom niepewności rynkowej oraz 
niepewność co do dalszego wpływu pandemii COVID-19 (w tym ewentualnej tzw. drugiej fali) na gospodarkę, 
branżę, partnerów biznesowych Spółki oraz zachowania konsumenckie, w opinii Zarządu nie należy traktować 
prezentowanych powyżej danych szacunkowych jako źródła jakichkolwiek wskazówek czy prognoz w odniesieniu 
do wyników Spółki w kolejnych okresach.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że powyższe dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania 
sprawozdania finansowego i mogą ulec zmianie.

Przekazanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników nastąpi w formie raportu okresowego za I półrocze 
2020 r., którego publikacja zaplanowana jest na 14 września 2020 r. 
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