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Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie

� Największy w Europie i jeden z największych zakładów koncernu 
Goodyear na świecie.

� Wiodąca pozycja na rynku opon do samochodów osobowych 
i dostawczych, a także opon całostalowych do pojazdów ciężarowych, 
samochodów terenowych oraz innych produktów z branży oponiarskiej.

� Nowoczesne zaplecze produkcyjne. 

� Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. 

� Produkcja opon m.in. takich marek jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, 
Fulda i Sava. 

� Produkcja, na zlecenie Goodyear, opon stanowiących oryginalne 
wyposażenie dla samochodów takich marek jak Ford, Opel, Peugeot, 
Renault, Volkswagen, a od 2014 roku także Audi A4. 

� Przeciętny poziom zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 r.: 2778 osób.

18,6%

81,4%

Akcjonariat 
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Sytuacja na rynku
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W skrócie � Wzrost popytu we wszystkich segmentach zarówno 
na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, 
jak i Zachodniej w porównaniu z analogicznym 
okresem 2014 r.

� Spadek popytu na rynku polskim w segmencie opon 
do samochodów osobowych, ze względu 
na posiadane przez obiorców zapasy opon zimowych 
oraz nadpodaż opon na rynku.
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Opona standardowa – surowce

MATERIAŁY
POCHODZENIA

PETROCHEMICZNEGO

MATERIAŁY
ORGANICZNE

- Kauczuk naturalny 

METALE - Walcówka ze stali 
- Drut
- Drutówka
- Cynk

- Kauczuk syntetyczny 
- Materiały pochodzenia gumowego 
- Tkanina
- Sadza
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Zmiany cen surowców

SADZA

KORD TEKSTYLNY

KORDY 
I DRUTY STALOWE

Dane wewnętrzne
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Zmiany cen surowców

CHEMIA

KAUCZUK 
NATURALNY

KAUCZUK 
SYNTETYCZNY
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Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r.
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W skrócie � Spadek przychodów ze sprzedaży ogółem o 8,7% w ujęciu rok 
do roku – wpływ minionej ciepłej zimy i nadpodaży opon na 
rynku 

� Koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu na poziomie 36,7 mln zł, 
czyli niższe o 32,2% w stosunku do I półrocza 2014 r. 

� Zysk EBIT na poziomie 81,2 mln zł - wyższy o 4,2% w stosunku 
do analogicznego okresu 2014 r.

� Jednostkowe koszty produkcji niższe o 2,1% w stosunku 
do analogicznego okresu 2014 r. – spadek głównie w kosztach 
materiałów dzięki obniżce cen surowców

� Zysk netto na poziomie 71,9 mln zł - niższy o 12,8% w stosunku 
do analogicznego okresu 2014 r. - wpływ rezerwy na podatek 
odroczony w wysokości 11 mln zł
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Struktura przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za 6M 2015 r. wyniosły 939,5 mln PLN 
i były niższe o 8,7% w stosunku do 6M 2014 r.

Przychody ze sprzedaży w 2Q 2015 r. wyniosły 458,1 mln PLN
i były odpowiednio niższe od 2Q 2014 r. o 7,8%.

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

-3,5%

-40,4%

% zm. 
2Q 2015/
2Q 2014 

% zm. 
2Q 2015/
1Q 2015

-3,5%

-19,2%
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Przychody od podmiotów powiązanych 

Przychody od podmiotów powiązanych za 6M 2015 r. wyniosły 863,2 mln PLN 
i były niższe o 3,5% w stosunku do 6M 2014 r.

W 2Q 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 424,0 mln PLN 
były niższe o 3,5% w stosunku do 2Q 2014 r. 

Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN)

Marża
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Przychody od podmiotów niepowiązanych 

Za 6M 2015 r. przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych 
wyniosły 76,3 mln PLN i były niższe o 43,2% w stosunku do 6M 2014 r.

W 2Q 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 34,1 mln PLN 
i były odpowiednio niższe o 40,4% w stosunku do 2Q 2014 r. 

Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN)

Marża
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Marża brutto

Marża brutto wyniosła 127,9 mln PLN i była niższa o 9,1% w stosunku do 6M 2014 r.

Wynik brutto (mln PLN)

6,2%

-69,5%

% zm. 
2Q 2015/
2Q 2014 

% zm. 
2Q 2015/
1Q 2015

-26,2%

104,7%

9,8%

-74,9%

% zm. 
6M 2015/
6M 2014
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Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 6M 2015 r. wyniosły 36,7 mln PLN (w tym za 2Q 2015 r. wyniosły 18,2 mln PLN).

-27,7%

-35,8%

% zm. 
2Q 2015/
2Q 2014 

% zm. 
2Q 2015/
1Q 2015

-35,9%

1401,9%

-9,8%

-71,9%

% zm. 
6M 2015/
6M 2014
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Zysk z działalności operacyjnej

EBIT za 6M 2015 r. wyniósł 81,2 mln PLN i był wyższy
o 4,2% w stosunku do roku ubiegłego.

EBIT (mln PLN)

EBIT w 2Q 2015 r. wyniósł 29,3 mln PLN i był niższy o 14,2% 
w stosunku do 2Q 2014 r. 
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Wynik na działalności operacyjnej
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (mln PLN)

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 6M 2015 r.
jest kosztem w kwocie 9,9 mln PLN, o 1,3 mln PLN niższy niż za 6M 
2014 r. Głównie z powodu wyższych kosztów złych długów 
o 6,1 mln PLN, które w I półroczu 2015 r. wyniosły 7,5 mln PLN, 
a w analogicznym okresie roku ubiegłego 1,4 mln PLN.
Za 6M 2015 r. wystąpiła strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych w wysokości 0,7 mln PLN, o 0,9 mln PLN większa 
niż w I półroczu 2014 r.
Koszty restrukturyzacji za I półrocze są niższe o 5,3 mln PLN
w porównaniu do 6M 2014 r.  
Pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,4 mln PLN.

W 2Q 2015 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej był niższy
o 3,7 mln PLN w stosunku do 2Q roku ubiegłego.
1) Koszty złych długów za 2Q 2015 r. są wyższe o 6,6 mln PLN vs 2Q 2014 r.     
2) Koszty restrukturyzacji są niższe o 3,4 mln PLN w porównaniu do 2Q 2014 r. 
3) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych za 2Q 2015 r. 

jest większa o 0,8 mln PLN vs 2Q 2014 r. 
4) Pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,3 mln PLN.
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Wynik na działalności finansowej
Wynik na działalności finansowej (mln PLN)

Wynik na działalności finansowej za 6M 2015 r. jest przychodem 
w kwocie 2,0 mln PLN, o 4,3 mln zł wyższy niż za 6M 2014 r.
Przychód w kwocie 0,9 mln PLN wygenerowały różnice kursowe 
(o 2,6 mln PLN wyższy niż za 6M 2014 r.).  
Koszty dyskonta weksli wyniosły 0,5 mln PLN wobec 1,5 mln PLN. 
Koszty poz. odsetek wyniosły 1,0 mln PLN wobec 0,6 mln zł za 6M 2014 r. 
Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,1 mln PLN 
i były o 0,7 mln PLN niższe niż w I półroczu 2014 r. W I półroczu 2015 r. 
uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 
2,5 mln PLN, o 1,8 mln PLN więcej niż za 6M 2014 r.

W 2Q 2015 r. wynik na działalności finansowej był wyższy o 5,5 mln PLN
w stosunku do 2Q 2014 r.
1) Różnice kursowe w kwocie 5,2 mln PLN miały pozytywny wpływ na wynik

(5,2 mln PLN to przychody w 2015 r. vs 0,07 mln PLN przychodów w 2014 r.).
2) Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,1 mln PLN 

vs 0,4 mln PLN w 2Q 2014 r., mniej o 0,3 mln PLN.
3) Koszty dyskonta weksla i pozostałych odsetek wyniosły 1,1 mln PLN 

vs 1,2 mln PLN w 2Q 2014 r.  
4) Odsetki od udzielonej pożyczki wygenerowały przychód w kwocie 

1,2 mln PLN, o 0,6 mln PLN więcej niż w 2Q 2014 r.                   
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Zysk netto

Zysk netto za 6M 2015 r. wyniósł 71,9 mln PLN i jest niższy 
o 12,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zysk netto za 2Q 2015 r. jest niższy o 4,6 mln PLN w stosunku 
do 2Q 2014 r. Zysk netto za 2Q 2015 r. wyniósł 36,3 mln PLN.
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Istotne wydarzenia w I półroczu 2015 r.
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Rozszerzanie gamy opon do samochodów ciężarowych

W I kwartale 2015 r. rozpoczęto przygotowania produkcyjne do 
rozszerzenia gamy opon do samochodów ciężarowych. Na potrzeby tego 
projektu modernizowane są linie produkcyjne. Dzięki temu zwiększona 
zostanie wydajność urządzeń pomiarowych i badawczych. Produkcja 
szerszej gamy opon do samochodów ciężarowych ma na celu zapewnić 
Spółce jeszcze lepszą rentowność i konkurencyjność rynkową. 

Premiera i promocja nowych opon Dębica Presto UHP

W kwietniu br. przeprowadzono akcję promocyjną nowego produktu, 
którego premiera miała miejsce w końcu I kwartału br. Produkt spotkał się 
z dużym zainteresowaniem rynku. Zaawansowana technologicznie opona 
Dębica Presto UHP przeznaczona jest do samochodów wyższej klasy. 
Charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dobrymi właściwościami 
na mokrej nawierzchni. Specjalnie zaprojektowane lamele bieżnika 
zawierają dużą liczbę nacięć, dzięki czemu opona skutecznie przecina 
warstwę wody w kontakcie z nawierzchnią. 

Istotne 
wydarzenia 

w I półroczu
2015 roku
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Lider Eksportu

Firma Oponiarska Dębica S.A. po raz 14 z rzędu otrzymała tytuł Lidera 
Eksportu wśród podkarpackich firm. W rankingu „100 Największych 
Przedsiębiorstw Regionu Podkarpackiego” zajęła trzecie miejsce w kategorii 
wielkości zatrudnienia, zysku netto i kapitalizacji na koniec 2014 roku.

Dobroczyńca Dekady

Firma Oponiarska Dębica S.A. otrzymała to prestiżowe wyróżnienie 
od Stowarzyszenia Dębickiego Klubu Biznesu w uznaniu za działania 
na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego. 
Firma ma już na swoim koncie tytuł Filantropa Roku 2009 za wspieranie 
rozwoju lokalnej edukacji.

Istotne 
wydarzenia 

w I półroczu
2015 r.
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� Wyższy wynik EBIT w porównaniu do pierwszego 
półrocza 2014 r.

� Efektywne zarządzanie kosztami

� Rozszerzanie oferty produktowej

� Spółka dobrze przygotowana do konkurowania 
w nadal trudnym otoczeniu, reagująca na zmiany 
rynkowe 

Podsumowanie
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