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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”)  informuje, że Emitent dokonuje korekty raportu kwartalnego za 

IV kwartał 2017 r. opublikowanego w dniu 20 lutego 2018 r.

W wyniku błędu rachunkowego, w raporcie kwartalnym Spółki za IV kwartał 2017 r. za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2017 r., w pozycji Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podano wartość 12 

023 tys. zł, podczas gdy jego wartość po korekcie to 6 887 tys. zł, a w pozycji Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego podano wartość 17 730 tys. zł, podczas gdy wartość po korekcie to 17 251 tys. zł.  

Korekta ww. pozycji aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego skutkuje następującymi 

zmianami w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zawartym w raporcie 

kwartalnym za IV kwartał 2017 r.:

- odpowiednim pomniejszeniem pozycji Zysk netto (pierwotnie podano wartość: za 4 kwartał 11 666 tys. zł, 

skorygowana wartość 7 009 tys. zł, za 4 kwartały narastająco 124 846 tys. zł, skorygowana wartość to 120 189 tys. 

zł)
- odpowiednim pomniejszeniem pozycji Aktywa trwałe (pierwotnie podano wartość 821 240 tys. zł, skorygowana 

wartość to 816 104 tys. zł)

- odpowiednim pomniejszeniem pozycji Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pierwotnie podano wartość 

12 061 tys. zł, skorygowana wartość to 6 925 tys. zł)

- odpowiednim pomniejszeniem pozycji kapitał własny (podano wartość 1 117 490 tys. zł, skorygowana wartość to 

1 112 833 tys. zł)

- odpowiednim zmniejszeniem pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (podano wartość 532 435 tys. zł, 

skorygowana wartość to 531 956 tys. zł)

- odpowiednim pomniejszeniem sumy bilansowej (pierwotnie podano wartość 1 649 925 tys. zł, skorygowana 

wartość to 1 644 789 tys. zł)

- odpowiednim pomniejszeniem pozycji podatek dochodowy (pierwotnie podano wartość: za 4 kwartał: 567 tys. zł, 

skorygowana wartość to 5 224 tys. zł; za 4 kwartały narastająco -3 277 tys. zł, skorygowana wartość to 1 380 tys. zł) 

- Zysk netto na 1 akcję (pierwotnie podana wartość to 9,05 zł, skorygowana wartość 8,71 zł)

- Zmiana stanu rezerw (pierwotnie podana wartość za 4 kwartał to 12 510 tys.  zł, skorygowana wartość 12 031 tys. 

zł; za 4 kwartały narastająco 3 187 tys. zł, skorygowana wartość to 2 708 tys. zł)

- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (pierwotnie podana wartość za 4 kwartał to -8 017 tys.  zł, 

skorygowana wartość -2 881 tys. zł; za 4 kwartały narastająco -9 842 tys. zł, skorygowana wartość to -4 706 tys. zł)

Skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Spółka przekaże niezwłocznie systemem ESPI. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 512) w związku z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (tj.. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
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