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Korekta sprawozdania okresowego za IV kwartał 2017 mająca wpływ na wynik Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że po zapoznaniu się w dniu 12 kwietnia 2018 r. ze 

stanowiskiem biegłego rewidenta z firmy audytorskiej prowadzącej obecnie badanie ustawowe rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, podjął decyzję, że ujawniona w raporcie kwartalnym Spółki za IV 

kwartał 2017 r. opublikowanym w dniu 20 lutego 2018 r., wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego na dzień 31 grudnia 2017 powinna zostać skorygowana z kwoty 12 023 tys. zł do kwoty 6 887 tys. zł, 

a wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2017 r. powinna zostać 

skorygowana z kwoty 17 730 tys. zł do kwoty 17 251 tys. zł. Przyczyną wspominanej korekty jest błąd rachunkowy 

Spółki.

Zarząd uznał powyższą informację za poufną, ze względu na jej wpływ na prezentowane wcześniej (w raporcie za 

IV kwartał 2017 r. przed jego korektą) wyniki Spółki. Powyższa korekta zostanie uwzględniona w raporcie rocznym 

Spółki za 2017 r., w tym w sprawozdaniu finansowym. W stosunku do zysku netto zaprezentowanego w raporcie za 

IV kwartał 2017 r. opublikowanym 20 lutego 2018 r. wpłynie na zmniejszenie zysku netto na dzień 31 grudnia 2017 

r. o kwotę 4 657  tys. zł. W efekcie korekta ww. pozycji aktywów i pasywów skutkuje między innymi odpowiednim 

pomniejszeniem pozycji zysk netto w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2017 r. przed jego korektą, z kwoty 124 846 

tys. zł. do kwoty 120 189 tys. zł.

Zarząd informuje, że w dalszym ciągu trwa badanie ustawowe rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

2017, którego przekazanie do publicznej wiadomości jest zaplanowane na 26 kwietnia 2018 r. Raport kwartalny za 

IV kwartał roku obrotowego nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską i nie jest tożsamy 

z raportem rocznym za dany rok, w tym w szczególności ze sprawozdaniem finansowym za dany rok obrotowy.

Spółka, odrębnym raportem, niezwłocznie opublikuje odpowiednią korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 

r.
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