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Szanowni Państwo 

Z dużą przyjemnością informuję, że Firma Oponiarska Dębica S.A. 
osiągnęła w 2012 roku zysk netto w wysokości 93,4 mln zł, a więc 
wyższy o 2,6 mln zł, niż w 2011 roku. To dobry wynik, ponieważ 
Spółka wypracowała go w niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym, 
tak w wymiarze makroekonomicznym, jak i branżowym. Obie branże  
– motoryzacyjna i oponiarska, zanotowały w ubiegłym roku duże spadki 
popytu na nowe produkty i niestety ten trend wciąż utrzymuje się w całej 
Europie oraz Polsce. 

Uzyskanie dobrego wyniku finansowego w 2012 roku w tak 
niesprzyjających warunkach ekonomicznych, było możliwe dzięki 
redukcji kosztów ogólnych, poszerzeniu oferty nowoczesnych opon  
o nowe rozmiary, a także wzrostowi cen naszych produktów. 

Dzięki przemyślanym działaniom pomyślnie przeszliśmy przez ten 
trudny czas i wzmocniliśmy finansową pozycję Spółki. Równocześnie 
prowadziliśmy projekty prorozwojowe. 

Spółka kontynuuje inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro 
- Park Mielec, w zakresie dostosowania procesu produkcji opon do 
samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami, 
które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. 
Już w 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. rozpoczęła produkcję 
opon 17” oraz opony o najwyższych indeksach prędkości W (270 km/h) 
i Y (300 km/h). Wartość inwestycji w latach 2011–2013 wyniesie około 
205 mln zł. 

W związku z obowiązkiem etykietowania opon w Unii Europejskiej, który 
wszedł w życie w listopadzie 2012 r., Spółka realizuje proces inwestycyjny 
związany z dostosowaniem produktów do tego wymogu, określonego  
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009.

Czołowa pozycja Spółki na polskim rynku została wielokrotnie doceniona. 
Firma Oponiarska Dębica S.A. znalazła się w rankingu spółek giełdowych 
najlepiej raportujących dane ESG, który opracowało Stowarzyszenie 
Emitentów Giełdowych. Oznacza to, że Spółka wykazuje się największą 
transparentnością pod kątem ujawniania danych pozafinansowych 
związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności 
społecznej i ładu korporacyjnego. T.C. Dębica S.A. otrzymała także 
prestiżowe „Godło Inwestor w Kapitał Ludzki” przyznawane firmom, które 
prowadzą politykę kadrową na najwyższym poziomie. Z kolei, w elitarnym 
rankingu „100 Najcenniejszych Firm” amerykańskiego tygodnika 
„Newsweek” oraz międzynarodowej firmy doradczej A.T. Kearney, Spółka 
zajęła trzecią pozycję wśród przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. 

Spółka kontynuuje 
inwestycje  
w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej  
Euro-Park Mielec,  
w zakresie 
dostosowania procesu 
produkcji opon 
do samochodów 
osobowych z wysokimi 
i bardzo wysokimi 
prędkościami, które 
należą do najbardziej 
dochodowych 
segmentów rynku 
oponiarskiego.
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Dębica, kwiecień 2013 roku

Jacek Pryczek
Prezes Zarządu

List Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
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Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością pragnę pogratulować członkom Zarządu i pracow-
nikom Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. rekordowych przychodów ze sprzedaży 
oraz ogólnie doskonałych wyników finansowych osiągniętych w 2011 roku. 
Prezes Zarządu Jacek Pryczek kieruje znakomitym zespołem i chciałbym wyra-
zić olbrzymie uznanie dla niego oraz dla jego współpracowników za wykonaną 
pracę oraz osiągnięte wyniki.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego ogromnego sukcesu.
Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych w 2011 roku jest tym 
bardziej wartościowe, że warunki nie były sprzyjające. Zarząd Spółki musiał 
zmagać się z rosnącymi cenami surowców, dużymi wahaniami kursów walut, a 
także globalnym spowolnieniem gospodarczym. Wymagało to mądrych wybo-
rów i ciągłego dostosowywania bieżącej działalności do zachodzących zmian. 
Wyniki pokazują, że dzięki doświadczeniu członków Zarządu Spółka nie tylko 
utrzymała silną pozycję rynkową, ale ją wzmocniła. Świadczą o tym zarówno 
wyniki finansowe, jak i rankingi, w których Firma Oponiarska Dębica S.A., jako 
producent opon, zajmuje kluczowe miejsca.
Do trudności, które Zarząd Spółki przezwyciężył w 2011 roku, należy również 
zaliczyć spór między akcjonariuszami. Jego konsekwencją były procesy sądo-
we, które Spółka wygrała, udowadniając tym samym, że przestrzega obowiązu-
jącego prawa.
W 2012 roku Spółka będzie kontynuowała prace koncentrujące się na 
zwiększaniu produkcji opon typu High Performance i Ultra High Per-
formance, przeznaczonych do samochodów osobowych osiągających 
wysokie prędkości, jak również dostosowywaniu produktów do zasad 
określonych przez Unię Europejską w ramach nowego obowiązku ety-
kietowania opon. Ta strategiczna decyzja pozwoli utrzymać Spółce konkuren-
cyjną pozycję w stosunku do innych producentów opon w Polsce i na świecie. 
Pomoże także rozszerzyć produkcję
opon o najwyższych parametrach technicznych, a w efekcie zapewni użytkow-
nikom dostęp do bezpiecznych opon, redukujących zużycie paliwa i emisję 
hałasu.
Doceniam politykę Zarządu w zakresie podejmowanych działań zwiększających 
konkurencyjność Spółki. Mocno wierzę w to, że jest ona dobrze przygotowana 
do utrzymania wiodącej pozycji na rynku oponiarskim. Dlatego jestem przeko-
nany, iż kontynuowana przez Zarząd strategia oraz zrozumienie celów pracow-
ników, akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy Spółki wpłyną na osiągnięcie 
równie dobrych wyników w 2012 roku.

Z wyrazami szacunku,
Michel Rzonzef

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Dębica, maj 2012 r.

List Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Dyrektor ds. Prawnych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., Mariusz 
Solarz otrzymał tytuł Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011  
w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. 

Będąc odpowiedzialnym partnerem społecznym, w 2012 roku Spółka 
aktywnie angażowała się w życie społeczności lokalnej Dębicy  
i Podkarpacia, wspierając inicjatywy w zakresie kultury, nauki oraz 
działalności charytatywnej. Szczególnie należy zaakcentować dwa 
wydarzenia – wystawę naukową zorganizowaną w Dębicy przez Spółkę 
wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, której celem było przybliżenie 
dzieciom i młodzieży wiedzy z obszaru fizyki oraz matematyki, a także 
pierwszy Festiwal – Dębica GOODFEST, zorganizowany w Dębicy przez 
Spółkę wspólnie z Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Festiwal 
to nowe cykliczne wydarzenie na kulturalnej mapie Polski, na którym 
spotykają się ambitny pop z muzyką elektroniczną, a folk z alternatywnymi 
brzmieniami. Jego inauguracyjna edycja okazała się wielkim sukcesem. 

Mimo niesprzyjających okoliczności w otoczeniu Spółki, 2012 rok 
zamykamy z dobrymi wynikami, między innymi dzięki dużemu 
zaangażowaniu pracowników i współpracowników Spółki. Dziękuję 
pracownikom, a także akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, 
a członkom Rady Nadzorczej za strategiczne wsparcie w realizacji 
najważniejszych celów i projektów. Jestem przekonany, że nasza 
współpraca ułoży się równie pomyślnie w 2013 roku, z korzyścią dla 
wszystkich interesariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 

Jacek Pryczek
Prezes Zarządu

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Z wyrazami szacunku,

Mimo 
niesprzyjających 
okoliczności  
w otoczeniu Spółki, 
2012 rok zamykamy 
z dobrymi wynikami, 
między innymi 
dzięki dużemu 
zaangażowaniu 
pracowników  
i współpracowników 
Spółki.



Wszystkie 
starania były 
odzwierciedleniem 
przemyślanej 
strategii 
inwestycyjnej, 
mającej na celu 
umocnienie 
czołowej pozycji 
Spółki w branży 
oponiarskiej  
w Polsce. 
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Szanowni Państwo, 

W 2012 roku Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. konsekwentnie 
realizował założenia strategii przedsiębiorstwa, co miało bezpośredni 
wpływ na osiągane wyniki finansowe i poprawę efektywności Spółki. 
Dlatego z dużym zadowoleniem Rada Nadzorcza przyjęła fakt, że zysk 
netto w 2012 roku był wyższy o niemal 4 mln zł, niż w 2011 roku. 

Ten rezultat został osiągnięty w niezwykle trudnych warunkach 
ekonomicznych. Kryzys w krajach europejskich oraz spowolnienie 
gospodarcze w Polsce, dotknęły sektor motoryzacyjny i oponiarski. 
Również Firma Oponiarska Dębica S.A. podlegała bardzo silnej 
zewnętrznej presji związanej ze spadkiem popytu na opony, wahaniami 
kursów walut i niepewnością na rynkach kapitałowych. 

W tym trudnym okresie Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 
ściśle współpracowała z Zarządem, aby chronić wartość Spółki dla 
akcjonariuszy i zabezpieczyć przed negatywnym wpływem czynników 
zewnętrznych. Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że podjęte działania 
przyniosły wymierne efekty. 

Wszystkie starania były odzwierciedleniem przemyślanej strategii 
inwestycyjnej, mającej na celu umocnienie czołowej pozycji Spółki  
w branży oponiarskiej w Polsce. 

Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim, którym Firma 
Oponiarska Dębica S.A. zawdzięcza silną pozycję i sprawną pracę  
w trudnym okresie. Dziękuję w pierwszej kolejności wszystkim 
pracownikom Spółki, którzy włożyli wiele starań, aby Spółka zachowała 
czołową pozycję w Polsce i koncernie Goodyear. Pragnę również 
przekazać specjalne podziękowania wszystkim naszym klientom  
i partnerom biznesowym za ich współpracę i lojalność oraz akcjonariuszom 
za zaufanie. Podziękowania składam także na ręce Zarządu Firmy 
Oponiarskiej Dębica S.A., jak  i moich współpracowników z Rady 
Nadzorczej. 

Dębica, maj 2013 roku

Michel Rzonzef
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy 
Oponiarskiej Dębica S.A. 
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pracę oraz osiągnięte wyniki.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego ogromnego sukcesu.
Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych w 2011 roku jest tym 
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także globalnym spowolnieniem gospodarczym. Wymagało to mądrych wybo-
rów i ciągłego dostosowywania bieżącej działalności do zachodzących zmian. 
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utrzymała silną pozycję rynkową, ale ją wzmocniła. Świadczą o tym zarówno 
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producent opon, zajmuje kluczowe miejsca.
Do trudności, które Zarząd Spółki przezwyciężył w 2011 roku, należy również 
zaliczyć spór między akcjonariuszami. Jego konsekwencją były procesy sądo-
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Pomoże także rozszerzyć produkcję
opon o najwyższych parametrach technicznych, a w efekcie zapewni użytkow-
nikom dostęp do bezpiecznych opon, redukujących zużycie paliwa i emisję 
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ników, akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy Spółki wpłyną na osiągnięcie 
równie dobrych wyników w 2012 roku.

Z wyrazami szacunku,
Michel Rzonzef

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Dębica, maj 2012 r.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy 
Oponiarskiej Dębica S.A. 

Mam nadzieję, że w 2013 roku będziemy mieli jeszcze więcej powodów do 
satysfakcji z osiąganych przez Spółkę wyników, pomimo trudnej sytuacji 
gospodarczej w Europie. Wiedząc jakimi zdolnościami dysponują kadra 
zarządzająca i pracownicy Spółki, jestem przekonany, że nasze wspólne 
wysiłki zaowocują umocnieniem pozycji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 
jako czołowego dostawcy opon o wysokich osiągach w Polsce.  

Z wyrazami szacunku, 

Michel Rzonzef 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 

Korzystając  
z okazji, serdecznie 
dziękuję wszystkim, 
którym Firma 
Oponiarska 
Dębica S.A. 
zawdzięcza silną 
pozycję i sprawną 
pracę w trudnym 
okresie.
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W 2012 roku nie zaszły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 
przedsiębiorstwem. Do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, tj. do 4 czerwca 2012 r. trwała XVIII kadencja Rady Nadzor-
czej. XVIII kadencja Zarządu, zgodnie ze Statutem Spółki, rozpoczęła  
się w 2011 roku i trwa 3 lata.

W skład XVIII kadencji Zarządu weszli:
Jacek Pryczek - Prezes Zarządu
Leszek Cichocki - Członek Zarządu
Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu
Waldemar Jarosz - Członek Zarządu (do 5 marca 2012 r.)
Radosław Bółkowski - Członek Zarządu (od 5 marca 2012 r.)

Rada Nadzorcza XVIII kadencji działała w składzie:
Michel Rzonzef - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Philippe Degeer - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Mataczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej
Roberto Fioroni - Członek Rady Nadzorczej (do 20 września 2011 r.)
Ronald Archer - Członek Rady Nadzorczej (od 28 września 2011 r.)
Dominikus Golsong - Członek Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Ferenc - Członek Rady Nadzorczej 
Piotr Wójcik - Członek Rady Nadzorczej*

Raport Roczny 2012

Jacek Pryczek
Prezes Zarządu

Radosław 
Bółkowski
Członek Zarządu

* Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel 
pracowników Spółki. Przedstawicielem tym był Pan Piotr Wójcik, wybrany w dn. 11-12 
kwietnia 2011 roku na członka Rady Nadzorczej XVIII kadencji, zgodnie z postanowieniami 
Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

Władze Spółki
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Z dniem 4 czerwca 2012 r. rozpoczęła się XIX kadencja 
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

W skład Rady Nadzorczej XIX kadencji zostali wybrani:
Michel Rzonzef - Członek Rady Nadzorczej
Philippe Degeer - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Mataczyński - Członek Rady Nadzorczej
Ronald Archer - Członek Rady Nadzorczej 
Dominikus Golsong - Członek Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej (do 20 grudnia 2012 r.)**
Przemysław Cieszyński - Członek Rady Nadzorczej (do 20 grudnia 2012 r.)**
Renata Hadała - Członek Rady Nadzorczej***

W dniu 4 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza XIX kadencji 
na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała:
Michela Rzonzefa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Philippe’a Degeera na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Macieja Mataczyńskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej

Pan Raimondo Eggink oraz Pan Przemysław Cieszyński zrezygnowali ze stanowisk członków Rady Nadzorczej z dn. 20 grudnia 
2012 roku. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, 
dokonała w dniu 7 stycznia 2013 roku kooptacji do jej składu Panów Karla Brocklehursta oraz Łukasza Rędziniaka, jako członków Rady 
Nadzorczej.

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem 
tym została Pani Renata Hadała, wybrana na członka Rady Nadzorczej XIX kadencji, zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu 
Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

Leszek Cichocki
Członek Zarządu

Władze Spółki

**

***

Stanisław 
Cieszkowski 
Członek Zarządu



Kapitał zakładowy T.C. Dębica S.A.
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W 2012 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego byli:

1) Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Goodyear”)

Zgodnie z informacją otrzymaną od Goodyear, w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich 
pozostałych akcji Spółki (ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy) w dniu 22 września 2009 roku i rozli-
czonego w dniu 18 listopada 2009 roku, Goodyear nabył, w dniu 16 listopada 2009 roku, 8 220 (słownie: osiem 
tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0.059% kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniających do 8 220 (słownie: ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0.059% całkowitej liczby głosów na WZA.

Zgodnie z otrzymaną informacją, przed powyższym nabyciem, Goodyear posiadał 9 108 820 (słownie: dziewięć 
milionów sto osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących około 65.99% kapitału zakładowe-
go Spółki, przyznające prawo do 9 108 820 (słownie: dziewięciu milionów stu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudzie-
stu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 65.99% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymaną informacją, łącznie z głosami, którymi Goodyear dysponował przed ww. nabyciem akcji 
Spółki, Goodyear posiadał 9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło około 66,052% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy i odpowiadało 9 117 040 (słownie: dziewięciu milionom stu siedemnastu tysiącom czterdziestu) 
akcjom Spółki, stanowiących około 66.052% kapitału zakładowego Spółki.

Spółka otrzymała w dniu 21 grudnia 2012 roku od Goodyear zawiadomienie, że w wyniku nabycia od PZU 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie, 100% udziałów  
w spółce Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: „Portfel Alliance Silesia”), w dniu  
21 grudnia 2012 roku Goodyear nabył pośrednio 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dzie-
więć tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 10.354% kapitału za-
kładowego Spółki i uprawniających do 1 429 115 (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu dziewięciu 
tysięcy stu piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 10.354% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed powyższym pośrednim nabyciem,  
Goodyear posiadał bezpośrednio 9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) 
akcji Spółki, stanowiących około 66.052% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniały do 9 117 040 (słow-
nie: dziewięciu milionów stu siedemnastu tysięcy czterdziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki, co stanowiło około 66.052% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
Wskutek powyższego pośredniego nabycia, obecnie Goodyear posiada łącznie 10 546 155 (słownie: dziesięć 
milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących około 76.406% ka-
pitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10 546 155 (słownie: dziesięciu milionów pięciuset czterdziestu 
sześciu tysięcy stu pięćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 
około 76,406% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, z czego:
• bezpośrednio posiada 9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) akcji 

Spółki, co stanowi około 66,052% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 9 117 040 (słownie: dziewię-
ciu milionów stu siedemnastu tysięcy czterdziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, 
co stanowi około 66,052% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;

• pośrednio - za pośrednictwem Portfel Alliance Silesia - posiada 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących około 10.354% kapitału zakładowe-
go Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1 429 115 (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu 
dziewięciu tysięcy stu piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi około 
10,354% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

2) PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie

Spółka w dniu 17 grudnia 2012 roku otrzymała od PZU Asset Management S.A. w Warszawie, działającego  
w imieniu Klientów na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlece-
nie, zawiadomienie, że w wyniku rozliczenia w dniu 14 grudnia 2012 roku pakietowej transakcji kupna 1 380 273 
(słownie: jednego miliona trzystu osiemdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki, udział 
akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management S.A. w Warszawie 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przekroczył 5%. Informacja ta została 



11
Raport Roczny 2012

Kapitał zakładowy T.C. Dębica S.A.

przekazana do wiadomości publicznej Raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku. Zgodnie 
z treścią zawiadomienia, liczba posiadanych akcji i głosów oraz udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przed zmianą udziału wynosiła 0. Zgodnie z treścią za-
wiadomienia, liczba akcji i głosów posiadanych w Spółce po zmianie udziału wynosiła 1 380 273 (słownie: jeden 
milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy), a procentowy udział w kapitale zakładowym 
Spółki i w ogólnej liczbie głosów wyniósł 9.999985%. Zarząd Spółki otrzymał również od PZU S.A. w Warszawie 
zawiadomienie, że w wyniku dokonania sprzedaży w dniu 13 grudnia 2012 roku, w ramach transakcji pakietowej 
akcji Spółki, zaangażowanie PZU S.A. wraz z podmiotem zależnym – PZU Życie S.A. spadło poniżej progu 5% 
w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, 
liczba akcji i głosów posiadanych przed transakcją wynosiła 1 380 273 (słownie: jeden milion trzysta osiemdzie-
siąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy), a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki stanowił 9.99999%. Zgodnie z treścią zawiadomienia, 
liczba posiadanych akcji i głosów oraz udział w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów po zmianie 
udziału wyniosła 0.

Spółka w dniu 19 grudnia 2012 roku otrzymała od PZU Asset Management S.A. w Warszawie („PZU AM SA”) 
zawiadomienie korygujące zawiadomienie z dnia 17 grudnia 2012 roku (o otrzymaniu którego Spółka poin-
formowała Raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku) oraz zawiadomienie o zbyciu akcji. 
Zgodnie z treścią zawiadomienia, PZU AM SA powzięła informację od jednego z podmiotów, którego portfelem 
inwestycyjnym zarządza, tj. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 („Fundusz”) 
reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. o tym, że obok 1 380 273 (słownie: 
jednego miliona trzystu osiemdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki, stanowiących 
łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1 380 273 (słownie: jeden milion trzysta osiem-
dziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 
9,99% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, Fundusz pośrednio, poprzez 
swój podmiot zależny Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Portfel Alliance Sile-
sia”), posiadał i posiada nadal 48 842 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje 
Spółki, stanowiące łącznie 0.35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujące 48 842 (słownie: czterdzieści 
osiem tysiące osiemset czterdzieści dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 
0.35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Fundusz posiada 100% udziałów 
w Portfelu Alliance Silesia.

Ważne daty

1939 r. - powstanie fabryki i wyprodukowanie pierwszej opony

1994 r. - pierwsze notowanie akcji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.  
    na GPW

2008 r. - zezwolenie dla T.C. Dębica S.A. na działalność  
                 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec



w

Jednocześnie PZU AM SA, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust 1 pkt. 3 lit. b) „Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” zawiadomiło, Spółkę, iż w dniu 14 grudnia 2012 roku 
Fundusz dokonał przeniesienia wszystkich posiadanych bezpośrednio akcji Spółki w liczbie 1 380 273 (słownie: 
jednego miliona trzystu osiemdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) stanowiących łącznie 9.99% 
kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1 380 273 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9.99% ogól-
nej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz Portfela Alliance Silesia. Fundusz 
dokonał przeniesienia ww. akcji Spółki na rzecz Portfela Alliance Silesia w związku z pokryciem przez Fun-
dusz wkładu na podwyższony kapitał zakładowy Portfela Alliance Silesia. Po dokonaniu wniesienia akcji Spółki 
aportem do Portfela Alliance Silesia Fundusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, zaś pośrednio - poprzez 
Portfel Alliance Silesia - posiada 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto 
piętnaście) akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1 429 115 
(słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10.35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka w dniu 21 grudnia 2012 roku otrzymała od PZU Asset Management S.A. w Warszawie oraz PZU Fun-
duszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundusz”), 
reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zawiadomienie, że w dniu 21 grud-
nia 2012 roku Fundusz dokonał sprzedaży 100% udziałów w Portfelu Alliance Silesia I Sp. z o.o. w Warszawie 
(dalej: „Portfel Alliance Silesia”). W wyniku tej transakcji Fundusz dokonał pośredniego zbycia 1 429 115 (słow-
nie: jednego miliona czterystu dwudziestu dziewięciu tysięcy stu piętnastu) akcji Spółki, stanowiących łącznie 
10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia 
dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,35% 
ogólnej liczby głosów w Spółce, które to akcje znajdują się w bezpośrednim posiadaniu Portfela Alliance Silesia. 
Zgodnie z treścią zawiadomienia, po dokonaniu sprzedaży 100% udziałów w Portfelu Alliance Silesia, Fundusz 
nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, żadne inne 
podmioty, których dotyczy umowa o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi zawarta pomiędzy Towarzystwem 
Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. oraz PZU Asset Management S.A., nie posiadają bezpośrednio ani pośred-
nio akcji Spółki, a także żadne inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwesty-
cyjnych PZU S.A. nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki. Informacja o otrzymaniu powyższego 
zawiadomienia została przekazana do wiadomości publicznej Raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 21 grudnia 
2012 roku.
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Czy wiesz, że... Fabryka w Dębicy zajmuje 562781 m2 powierzchni 
całkowitej
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3) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., wystę-
pującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, podaną do publicznej wiadomości 
Raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., ilość akcji posiadanych przez Fundusz pozwalała na prze-
kroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów 
wynosiła 686 168 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem), a procentowy udział 
w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów stanowił 4.97%. Liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 
804 290 (słownie: osiemset cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk, a procentowy udział w kapitale za-
kładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów wynosił 5.83%.

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., wystę-
pującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, podaną do publicznej wiadomości 
Raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 15 marca 2013 r., ilość akcji obecnie posiadanych przez Fundusz stano-
wi mniej niż 5% głosów w Spółce. Ponadto podano, że przed zawarciem transakcji sprzedaży akcji na GPW  
w Warszawie, liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 781 077 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden 
tysięcy siedemdziesiąt siedem akcji), a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów 
stanowił 5.66%. Liczba obecnie posiadanych akcji i głosów wynosi 631 077 (słownie: sześćset trzydzieści jeden 
tysięcy siedemdziesiąt siedem) sztuk, a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie 
głosów wynosi 4.57%.

Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy, posiadających co najmniej  
5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

W stosunku do akcji Spółki nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności pa-
pierów wartościowych Spółki. Brak jest również ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak 
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczeń cza-
sowych dotyczących wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa 
kapitałowe związane z papierami wartościowymi byłyby oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 
Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiada-
nych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W Spółce nie istnieje system kontroli programów kontroli akcji pracowniczych.

Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmiany Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.



Firma Oponiarska Dębica S.A., notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 r., w 2012 
roku przestrzegała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW, sta-
nowiących załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., opublikowany na 
stronie www.corp-gov.gpw.pl, z następującymi zastrzeżeniami:

• Spółka nie stosowała zasady nr I.1 w zakresie rejestracji i upublicznienia przebiegu obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy (WZA). Ze względu na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań 
z przebiegu obrad WZA, Spółka zdecydowała się poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej i efek-
tywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad WZA;

• Spółka nie stosowała zasady nr II.2a w zakresie podania odrębnej informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpo-
wiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat, ponieważ informacje o składzie  
i zmianach w składzie ww. organów Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki. 

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szcze-
gólności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji oraz opis działania organów zarządzających, 
nadzorujących lub administrujących emitenta i ich komitetów

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji (kadencja) przez członka Zarządu wynosi 
trzy lata.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania,  
a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za dany rok, w którym kadencja się rozpoczęła. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne 
kadencje. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Za-
rządu oraz pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, re-
zygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego 
oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później 
niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności 
rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświad-
czenia w Spółce.
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W umowach o pracę oraz innych umowach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, 
Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków 
tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompe-
tencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Regulamin Zarządu 
określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwała Rady Nadzorczej. 
Regulamin Zarządu został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo 
jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni  
do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 9 członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej danej ka-
dencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Członków Rady Nadzorczej powołuje Wal-
ne Zgromadzenie Akcjonariuszy z tym, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników 
przedsiębiorstwa Spółki przez nich powoływany. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może 
być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Dopuszczalny jest wybór tej samej osoby na kolejne kadencje. Członków 
Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a koń-
czy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe  
za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu oraz Regulaminu Rady 
Nadzorczej Spółki, uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady Nadzorczej został opublikowany na 
stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki 
we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki, do szczególnych uprawnień Rady 
Nadzorczej należą:
1. badanie sprawozdania finansowego;
2. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w pkt. 1 i 2;
4. wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum;
5. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów 

spółek;
6. wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393  

pkt. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
7. wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządza-

jących środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności 
prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500 000 USD (słownie: pięciuset tysięcy USD) lub w przy-
padku czynności powiązanych, dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności 
przenosi równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) oraz zawieranie 
umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, umów spółek patentowych i umów licencyjnych, bądź 
długoterminowych umów kooperacyjnych;

8. wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty  
1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość  
w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy;

9. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czyn-
ności członków Zarządu;

10. pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawach określonych 
w § 26 ust. 1 Statutu Spółki;
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11. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
12. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawiesze-

nia lub odwołania członków Zarządu czy całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
13. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
14. wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki;
15. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki.

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze  
i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W uchwale o powołaniu Komitetu, Rada Nadzorcza określa okres działania 
danego Komitetu oraz zakres zadań Komitetu.

Komitety Rady Nadzorczej powołane przez Radę składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalno-
ści w terminach wskazanych w uchwale o powołaniu danego komitetu. Członkowie Komitetu powoływani są przez 
Radę Nadzorczą spośród jej członków. Członkowie danego Komitetu wybierają, w drodze uchwały, przewodni-
czącego Komitetu spośród swoich członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków. Pierwsze 
posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady 
Nadzorczej. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowa-
niem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komite-
tu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy biura Zarządu Spółki. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodni-
czący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji Przewodniczący Rady 
Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenie członków 
Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członko-
wie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia 
należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed 
posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Komitetu.

Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne 
osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. Uchwały Komitetu są podejmo-
wane zwykłą większością głosów oddanych. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały oso-
biście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Ko-
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mitetu członków Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Proto-
koły z posiedzeń Komitetów są przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim 
Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu (lub osoba przez niego wskazana) jest upoważniony do 
składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie opracowania dla 
potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech 
członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przy ustalaniu składu 
Komitetu Audytu należy brać pod uwagę, że przynajmniej jeden jego członek powinien spełniać warunki nieza-
leżności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, zgodnie z wymogami ustawy  
z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawoz-
dań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez Kontrolera ds. Finansowych Spółki, a nadzór nad tym procesem 
sprawuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. utworzyła stały Komitet Audytu Rady Nadzorczej, 
zgodnie z wymogami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Do zadań Komitetu Audytu należy:
a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki;
b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzy-
kiem:
c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
d) monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub do 
przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;
f) analiza pisemnych informacji otrzymywanych od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej stanowi-
ska Komitetu Audytu w tej sprawie.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 
akcjonariuszy i sposobu ich wykonania

Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu obowiązującym od 
3 sierpnia 2009 r., zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób okre-
ślony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlo-
wych lub w statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zostać zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących 
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjo-
nariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub elektronicznie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca. Na-
stępnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, akcjonariusze 
wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Przerwy nie mogą trwać łącznie 
dłużej niż trzydzieści dni.



Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki;
4. zmiana Statutu Spółki;
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
6. połączenie i przekształcenie oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki;
7. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
8. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo spra-

wowaniu zarządu lub nadzoru;
9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograni-

czonego prawa rzeczowego.

Oprócz ww. spraw, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają sprawy określone w Kodeksie 
Spółek Handlowych.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają osoby będące akcjonariuszami Spółki 
na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA), którzy zgłoszą 
podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia  
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego 
oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również umożliwiającego wykluczenie 
możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w razie zarządzenia 
głosowania tajnego.
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Relacje inwestorskie

W 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. stosowała wszystkie obligato-
ryjne zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych”, które obowiązują na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie. 

T.C. Dębica S.A. podejmuje szereg działań, w celu dotarcia do zaintereso-
wanych działalnością Spółki, stosując tradycyjne i nowoczesne narzędzia 
komunikacji. Specjalnie dla akcjonariuszy, inwestorów i analityków giełdo-
wych na korporacyjnej stronie internetowej działa serwis relacji inwestorskich. 

Zawartość serwisu internetowego przygotowywana jest w sposób przej-
rzysty i kompletny, w dwóch językach: polskim i angielskim, aby umożliwić 
inwestorom oraz analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezento-
wanych przez Spółkę informacji. Serwis podzielony jest na kilka zakładek,  
w których znaleźć można wszystkie opublikowane przez Spółkę raporty bie-
żące i okresowe, a także prezentacje wyników finansowych. Udostępniane 
są także informacje dotyczące terminów walnych zgromadzeń oraz doku-
menty prezentowane akcjonariuszom na walnych zgromadzeniach. 

Spółka umożliwia na bieżąco kontakt inwestorom i analitykom rynku finan-
sowego z przedstawicielami Zarządu, poprzez regularne konferencje oraz 
spotkania indywidualne. W trakcie spotkań wszyscy interesariusze mają 
możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej działalności 
Spółki, a także zapoznania się z aktualnymi trendami na rynku oponiarskim. 
Ponadto, dla zainteresowanych działalnością Spółki analityków rynku kapi-
tałowego organizowane są wizyty w zakładzie produkcyjnym, co umożliwia 
lepsze poznanie specyfiki Spółki. 

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. spotyka się także z dziennikarzami 
ekonomicznymi i motoryzacyjnymi, poprzez których prezentuje Spółkę w re-
lacjach z inwestorami i analitykami. W trakcie spotkań omawiane są bieżąca 
działalności Spółki, osiągnięcia oraz inne, istotne dla rynku kapitałowego, 
kwestie dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Dbałość o komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego została doce-
niona w 2012 roku przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Firma 
Oponiarska Dębica S.A. znalazła się w rankingu spółek giełdowych najlepiej 
raportujących dane ESG, czyli wykazujących się największą transparentno-
ścią pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestia-
mi ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. 

www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie
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Produkty T.C. Dębica S.A. 

1. Opony do samochodów osobowych i dostawczych

T.C. Dębica S.A. produkuje różnorodne opony do pojazdów osobowych i dostawczych pod markami: Dębica, 
Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava oraz markami prywatnymi. Marka Dębica jest klasyczną marką opon do pojaz-
dów osobowych. Od wielu lat utrzymuje wiodącą pozycję na polskim rynku.

DĘBICA PRESTO
Dębica Presto jest oponą letnią dedykowaną do aut osobowych o wysokich 
osiągach. Opona została wprowadzona na rynek w 2011 roku i spotkała się 
z bardzo dobrym przyjęciem przez klientów. 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w tej oponie, pozwa-
lają na pewną jazdę i bardzo dobre kierowanie autem w każdych warun-
kach. Dzięki licznym nacięciom bloków bieżnika, które skutecznie rozpra-
szają wodę, a także mieszance gumowej na bazie krzemionki, zapewniona 
jest bardzo dobra jakość kierowanie na mokrej drodze. Opona skutecznie 
radzi sobie także na suchej nawierzchni, m.in. za sprawą asymetrycznej 
rzeźby bieżnika oraz wzmocnionej strefy barkowej. Konstrukcja 4-żebrowa  
z podwójnym żebrem centralnym gwarantuje szybką reakcję opony na ruchy 
kierownicą. Udoskonalony kontur opony odpowiada za optymalny rozkład 
nacisku na całej powierzchni styku opony z podłożem, gwarantując równo-
mierne zużywanie się bieżnika. 

Opona spełnia oczekiwania wymagających kierowców, ceniących sobie bez-
pieczną i komfortową jazdę przy wysokich prędkościach.

DĘBICA PASSIO 2
Opona Dębica Passio 2 - opona letnia do aut osobowych. Zdobyła duże 
zaufanie wśród polskich kierowców. Szczególną zaletą opony jest wysoka 
odporność na ścieranie, dzięki czemu użytkownicy mogą liczyć na znacznie 
dłuższe przebiegi. Zastosowana w tej oponie specjalna mieszanka gumowa 
zapewnia wysokie bezpieczeństwo i krótką drogę hamowania. Paleta pro-
duktowa obejmuje 14 najpopularniejszych rozmiarów.

DĘBICA NAVIGATOR 2
Dębica Nawigator 2 to opona całoroczna, która posiada bardzo dobre pa-
rametry jezdne. Polecana jest kierowcom, którzy zdecydowali się korzystać  
z jednego kompletu opon zarówno latem, jak i zimą. Opona oferowana jest 
w 11 rozmiarach, od 13 do 15 cali.

Opony osobowe letnie: 
• PASSIO 2 - 14 rozmiarów
• PASSIO - 10 rozmiarów
• FURIO - 7 rozmiarów
• PRESTO - 17 rozmiarów

Opony osobowe całoroczne:
• NAVIGATOR 2 - 11 rozmiarów
• NAVIGATOR - 7 rozmiarów

Opony osobowe zimowe:
• FRIGO HP - 4 rozmiary
• FRIGO 2 - 15 rozmiarów
• FRIGO - 3 rozmiary
• FRIGO DIRECTIONAL  

- 3 rozmiary

Paleta opon osobowych marki Dębica obejmuje opony letnie, całoroczne oraz zimowe.



21
Raport Roczny 2012

Produkty T.C. Dębica S.A. 

DĘBICA FRIGO HP
Pierwsza w historii marki opona zimowa przeznaczona do samochodów  
o wysokich osiągach. Została wprowadzona na rynek w 2012 roku. Dzię-
ki zaawansowanej technologicznie konstrukcji bieżnika, a także specjalnej 
mieszance gumowej, opona ta umożliwia komfortowe i bezpieczne podró-
żowanie z wysokimi prędkościami w zimowych warunkach. Oponę charak-
teryzuje wysoka trwałość i odporność na zużycie. Dodatkowo niskie opory 
toczenia wpływają na oszczędność paliwa. Wszystko to sprawia, że opona 
Dębica Frigo HP jeszcze lepiej spełnia oczekiwania polskich konsumentów. 
Opona dostępna jest w 4 rozmiarach, o średnicy 15 i 16 cali.

DĘBICA FRIGO 2
Swą konstrukcją opona Dębica Frigo 2 odpowiada na najistotniejsze potrze-
by polskich kierowców. Dzięki specjalnej zimowej mieszance gumowej, za-
pewnia bardzo dobrą przyczepność w zmiennych warunkach pogodowych. 
Opona dostępna jest w 15 rozmiarach, od 13 do 16 cali.

2. Opony do pojazdów ciężarowych

W T.C. Dębica S.A. produkowane są opony do pojazdów ciężarowych pod 
markami: Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. W 2012 roku nastąpił dalszy roz-
wój produkcji w Dębicy, co sprawia, że Spółka jest jednym z największych 
producentów opon do aut ciężarowych w Polsce oraz w ramach koncernu 
Goodyear.

3. Opony do maszyn i urządzeń rolniczych

W 2012 roku w grupie opon rolniczych i przemysłowych T.C. Dębica S.A. 
oferowała 13 rozmiarów opon w 16 rzeźbach bieżnika oraz 4 rozmiary 
opon przemysłowych w 3 rzeźbach bieżnika.

Oferta T.C. Dębica S.A. obejmowała 4 grupy opon:
• traktorowe prowadzące: 4 rozmiary w sześciu rzeźbach bieżnika;
• implement: 4 rozmiary w sześciu rzeźbach bieżnika;
• rolnicze małe: 5 rozmiarów w czterech rzeźbach bieżnika;
• opony przemysłowe: 4 rozmiary w trzech rzeźbach bieżnika.

W fabryce w Dębicy produkowane są również opony rolnicze i przemysło-
we pod pozostałymi markami z Grupy Goodyear.
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Sprzedaż i dystrybucja

Wartościowa sprzedaż T.C. Dębica S.A. w podziale na rynek polski i eksport:

W 2012 roku nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż 
Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop 
Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. 

Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że bezpośrednia sprzedaż eksportowa opon została zastąpiona po-
średnią sprzedażą eksportową. Nie występuje również bezpośrednia sprzedaż opon do firmy Goodyear Dunlop 
Tires Polska Sp. z o.o. Ostatnią bezpośrednią sprzedażą opon do firmy Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. 
była sprzedaż zapasów opon marek innych niż Dębica, istniejących na dzień 1 stycznia 2012 roku. Transakcja ta 
wygenerowała przychód ze sprzedaży w roku 2012 w kwocie 155 mln zł.

W 2012 roku sprzedaż wyniosła 2.133 mln zł, o 8.1 proc. mniej niż w 2011 roku. 
Eksport wyniósł 1.739 mln zł i stanowił 81.5 proc. całości wartości sprzedaży, w tym 95,8 proc. to sprzedaż do 
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu.
Sprzedaż na rynek krajowy stanowiła 18.5 proc. ogólnych przychodów ze sprzedaży.

Główne docelowe rynki eksportu opon produkowanych w T.C. Dębica S.A. to: Niemcy, Słowenia, Francja, Włochy, 
Rosja, Rumunia, Turcja, Hiszpania, Wielka Brytania.

Sprzedaż T.C. Dębica S.A. w podziale na rynki wymiany i rynki oryginalnego wyposażenia

W 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. nie sprzedawała swoich produktów na rynki oryginalnego wyposaże-
nia.

Na krajowym rynku wymiany dystrybucja opon realizowana była głównie poprzez sprzedaż do:
• regionalnych dystrybutorów ogumienia;
• franchisingowej sieci Premio;
• serwisów oponiarskich - Autoryzowanych Serwisów Grupy Goodyear.

Czy wiesz, że... Już w 1965 r. zakład w Dębicy eksportował swoje wyroby 
do ponad 35 krajów
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Działalność inwestycyjna 

Nakłady inwestycyjne w 2012 roku wyniosły 175,3 mln zł.

Inwestycje w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. prowadzone były zgodnie z przyjętymi planami i skupiały się na:

a) zakupie maszyn i urządzeń pozwalających wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniające   
   najwyższą jakość;

b) podtrzymaniu istniejących procesów oraz spełnianiu wymagań prawnych;

c) działań mających na celu uzyskanie oszczędności, poprawę efektywności produkcji, spełnienie wymogów BHP,  
    ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

d) zakupie osprzętu produkcyjnego.

Działalność inwestycyjna miała na celu:

• obniżenie kosztów produkcji poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz zastosowa-
nie energooszczędnych urządzeń i wprowadzanie nowych technologii;

• działanie inżynierskie, które lepiej wykorzystają i zoptymalizują prace istniejących maszyn i urządzeń oraz 
dostosują je do potrzeb wprowadzanych nowych technologii;

• zastosowanie maszyn i urządzeń o wysokim poziomie automatyzacji zapewniających odpowiednią wydaj-
ność, efektywność, jakość produktu oraz poprawiającą warunki pracy pracowników;

• stosowanie rozwiązań, które polepsza warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;

• zastosowanie urządzeń do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych.



Rozwój techniczny był determinowany wprowadzeniem do produkcji opon, które są najlepsze w swojej klasie, bazując 
na nowych, europejskich regulacjach odnośnie etykietowania opon tj. oporów toczenia, hamowania na mokrej na-
wierzchni i hałasu. By sprostać temu wyzwaniu, w linii opon osobowych wprowadzono do produkcji:

• nowe mieszanki gumowe zawierające najnowsze technologie materiałowe, oparte na krzemie o wysokiej po-
wierzchni aktywnej i funkcjonalizowanych polimerach;

• opony odpowiadające ekstremalnym warunkom zimowym, które zajmują czołowe miejsca w testach niezależ-
nych ekspertów w Europie i zyskały bardzo dobrą ocenę klientów;

• opony letnie o znakomitych właściwościach na mokrej nawierzchni i niskim zużyciu paliwa;

• rozszerzono linię opon produkowanych na pierwsze wyposażenie o opony z większą średnicą obręczy.
W linii opon ciężarowych kontynuowano natomiast rozwój linii opon na osie sterujące i napędowe, uzyskujące 
bardzo konkurencyjne wyniki przy pomiarze zużycia paliwa, zachowania na mokrej nawierzchni i hałasu. 

Produkcja opon o bardzo wysokich parametrach determinowała dalszy rozwój procesu produkcji, w celu za-
pewnienia maksymalnych osiągów opon na drodze poprzez:

• maksymalne wykorzystanie maszyn i procesów o wysokim poziomie automatyzacji,

• stosowanie urządzeń do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych;

• zastosowanie rozwiązań, które mają na celu ciągłe polepszanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony środowiska.
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Ważniejsze wydarzenia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

Ważne daty

1972 r. - W Dębicy wyprodukowano pierwszą polską oponę radialną  
(o symbolu D-90) do aut osobowych

1978 r. - W Dębicy rozpoczęto produkcję opon radialnych do jazdy  
w warunkach zimowych

1979 r. - Uroczyste otwarcie Ośrodka Elektronicznej Techniki 
Obliczeniowej (ETO). Pierwszym komputerem, jaki zainstalowano  
w fabryce, była maszyna cyfrowa „Odra 1305”
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Firma Oponiarska Dębica S.A., podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymała w 2012 roku kolejne laury w rankingach 
i plebiscytach. Potwierdziły one silną pozycję Spółki w skali regionalnej i ogólnopolskiej oraz wysoki poziom zaan-
gażowania w życie społeczności lokalnej Dębicy i całego Podkarpacia. 

Oto najważniejsze wyróżnienia dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w 2012 roku: 

Nagrody dla T.C. Dębica S.A.

Kwiecień 

„Ranking Newsweeka 100 Najcenniejszych Firm” – T.C. Dębica S.A. 
zajęła trzecią pozycję wśród przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej  
w elitarnym rankingu „100 Najcenniejszych Firm” amerykańskiego tygo-
dnika „Newsweek” oraz międzynarodowej firmy doradczej A.T. Kearney.  
W odróżnieniu od innych niezależnych rankingów, które klasyfikują firmy 
głównie poprzez pryzmat ich wartości rynkowej, premiując rynkowych gigan-
tów, ranking przygotowany przez tygodnik „Newsweek” skupia się na najbar-
dziej przebojowych spółkach. Wyróżnione zostały zwłaszcza te, które okres 
kryzysu i zadyszki w większości branż wykorzystały jako trampolinę do przy-
spieszenia własnej ekspansji i wzmocnienia pozycji na rynku, a jednocze-
śnie wyraźnie zwiększyły swoją wartość, co zostało ocenione na podstawie 
przychodów ze sprzedaży produktów czy usług. 

„Filary Polskiej Gospodarki” – Firma Oponiarska Dębica S.A. zosta-
ła wyróżniona w rankingu kluczowych przedsiębiorstw w Polsce - „Filarów 
Polskiej Gospodarki”, przygotowanym przez dziennik „Puls Biznesu” oraz 
agencję badania opinii TNS Pentor. Ranking jest pierwszym w Polsce katalo-
giem dużych firm, odgrywających czołową rolę w poszczególnych wojewódz-
twach, a finaliści zostali wskazani przez lokalne samorządy. Wyróżnione pięć 
przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, tak jak T.C. Dębica S.A., 
charakteryzuje się stabilnością ekonomiczną oraz posiada znaczący udział 
w rozwoju regionu zarówno jako pracodawca, jak i podmiot wspierający 
działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Ranking powstał dzięki 
samorządom lokalnym, które oddały swój głos na zwycięzców plebiscytu  
w poszczególnych województwach. Samorządy zostały poproszone o wyty-
powanie firmy będącej Filarem Polskiej Gospodarki w ich regionie, a następ-
nie o ocenę wytypowanego przedsiębiorstwa pod względem takich kryteriów, 
jak istotny pracodawca dla regionu promujący zatrudnienie, ważny płatnik 
podatków lokalnych, czy działalność na rzecz mieszkańców danego regionu. 

Czerwiec 

„Złota Setka Podkarpacia” – Po raz kolejny T.C. Dębica S.A. została li-
derem eksportu w zestawieniu Największych Przedsiębiorstw Podkarpacia.  
W dorocznym Rankingu „Złotej Setki”, dębicki producent opon zdobył rów-
nież wyróżnienia w kategoriach: zysk netto, udział eksportu w sprzedaży, 
wielkość zatrudnienia oraz najwyższa kapitalizacja giełdowa. Wśród „100 
Największych Przedsiębiorstw Regionu Podkarpackiego” w klasyfikacji 
ogólnej Firma Oponiarska Dębica S.A. uplasowała się na czwartej pozycji. 
Dębicka Spółka została doceniona aż w pięciu spośród siedmiu kategorii 
plebiscytu, tzw. „Złotych Dziesiątek” najlepszych firm regionu. Po raz jede-
nasty z rzędu Firma obroniła tytuł lidera eksportu. Drugie miejsce zdobyła 
w kategorii najwyższa kapitalizacja giełdowa, czwarte miejsce w kategorii 
zysk netto, szóste miejsce za udział eksportu w sprzedaży i drugie miejsce 
w kategorii wielkość zatrudnienia. 
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Nagrody dla T.C. Dębica S.A.

Lipiec 

„Najlepszy Prawnik Przedsiębiorstwa” – Mariusz Solarz, Dyrektor  
ds. Prawnych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., otrzymał tytuł Najlepszego 
Prawnika Przedsiębiorstwa 2011 w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. 
Mecenas Mariusz Solarz otrzymał to wyróżnienie dzięki swojemu zaanga-
żowaniu w obronę wiarygodności i rzetelności T.C. Dębica S.A. przed za-
rzutami mniejszościowych akcjonariuszy Spółki reprezentowanych przez 
Fundusze PZU, co sprawiło, że osiągnęła ona pełen sukces we wszyst-
kich wytoczonych jej procesach sądowych. Jest to sprawa bez precedensu, 
przede wszystkim z uwagi na ilość wytoczonych Spółce procesów sądowych, 
szeroki zakres zarzutów w stosunku do Spółki i jej Zarządu, a także działań 
nie obserwowanych do tej pory na rynku przy tego rodzaju sporach. 

Wrzesień 

„Ranking 500 Bloomberg Businessweek” – Firma Oponiarska Dębica S.A. 
zajęła wysokie 40. miejsce w „Rankingu 500. Najlepsze polskie firmy 2012” 
Bloomberg Businessweek, polskiej edycji jednego z najbardziej wpły-
wowych magazynów ekonomicznych na świecie. Ranking powstał  
w oparciu o wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2012 roku. Wysoka 
pozycja T.C. Dębica S.A. w „Rankingu 500” wynika z dobrych wyników 
finansowych na początku 2012 roku, ale przede wszystkim z wyraźnej dy-
namiki wzrostu przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubie-
głego roku. Przychody netto Spółki były imponujące i wyniosły w I kwartale 
2012 roku niemal 737 mln zł, a w analogicznym okresie 2011 roku, blisko 
521 mln zł. 

Listopad 

„Ranking Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych” – T.C. Dębica S.A. 
znalazła się w rankingu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG, 
czyli wykazujących się największą transparentnością pod kątem ujawniania 
danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpo-
wiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Ranking jest podsumowaniem 
projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”, organizowanego przez Stowarzy-
szenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand, w ramach którego 
wszystkie spółki notowane na rynku głównym GPW i rynku New Connect 
zostały przebadane pod kątem ujawniania danych pozafinansowych ESG. 

„Godło Inwestor w Kapitał Ludzki” – Firma Oponiarska Dębica S.A., 
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. i Goodyear EEMEA Financial 
Services Center Sp. z o.o., czyli Centrum Usług Finansowych działające 
w Dębicy, które obsługuje ponad 27 krajów europejskich, otrzymały presti-
żowe „Godło Inwestor w Kapitał Ludzki”, przyznawane przedsiębiorstwom, 
które prowadzą politykę kadrową na najwyższym poziomie. Organizatorem 
programu badawczo-certyfikacyjnego „Inwestor w Kapitał Ludzki” jest Fun-
dacja Obserwatorium Zarządzania. Firmy zostały ocenione pod kątem roz-
woju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów  
w budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy. 
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Nagrody dla T.C. Dębica S.A.

„Perły Polskiej Gospodarki” – T.C. Dębica S.A. uplasowała się na 52. 
miejscu rankingu „Polish Market”, anglojęzycznego miesięcznika o tematyce 
gospodarczo-finansowej. Ocenie poddanych zostało 2000 przedsiębiorstw 
osiągających ponad 100 mln zł przychodu. Pozycja na tej liście rankingowej 
zależy nie tylko od wielkości firmy mierzonej wartością przychodów ogółem, 
ale również od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej.



Firma Oponiarska Dębica S.A. kontynuuje inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec,  
w zakresie dostosowania procesu produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi pręd-
kościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance), które należą do najbardziej dochodowych seg-
mentów rynku oponiarskiego. Już w 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. rozpoczęła produkcję opon 17” oraz 
opony o najwyższych indeksach prędkości W (270 km/h) i Y (300 km/h). 

Ponadto, w związku z obowiązkiem etykietowania opon w Unii Europejskiej, który wszedł w życie w listopadzie 
2012 r. Spółka realizuje proces inwestycyjny związany z dostosowaniem produktów do tego wymogu, określonego 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009. Zgodnie z zaleceniami UE, wszyst-
kie opony do samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych i ciężkich samochodów ciężarowych 
opuszczające fabrykę w Dębicy, wyprodukowane po 1 lipca 2012 r. muszą być wyposażane w nalepkę z infor-
macjami o trzech kluczowych parametrach opony, tj. jej przyczepności na mokrej nawierzchni, oporach toczenia  
i poziomie emitowanego hałasu. Inwestycje te realizowane są w latach 2011–2013. Celem ich jest wprowadzenie  
w Spółce rozwiązań zapewniających spełnienie wymogów technicznych i prawnych określonych w ww. rozporządzeniu.

Wartość inwestycji w latach 2011–2013 wyniesie około 205 mln zł.

Firma Oponiarska Dębica S.A. to największy zakład produkcyjny Goodyeara w Europie i jeden z największych na 
świecie. 
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Przewidywany rozwój T.C. Dębica S.A.
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Raport środowiskowy

Ochrona środowiska naturalnego

Firma Oponiarska Dębica S.A. za jedną z podstawowych zasad swojej działalności uznaje spełnianie standardów 
środowiskowych, zarówno określonych w wymaganiach prawnych jak i poprzez wdrażanie najnowszych rozwią-
zań technicznych i technologicznych. Potwierdzeniem tego są kontrole organów administracji państwowej, jak 
i spełnianie wewnętrznych wskaźników ograniczających emisje do atmosfery, zużycie wody, energii oraz pełne 
wykorzystanie powstających w procesie odpadów. Tendencje te obrazują poniższe dane.

Emisje do atmosfery

Gazy cieplarniane

Firma emituje do atmosfery gazy cieplarniane w procesie produkcji mediów technologicznych oraz ogrzewania 
obiektów. Poprzez racjonalizację zużycia pary nasyconej w procesie produkcji opon oraz pełniejsze wykorzystanie 
energii (mimo przerw w procesie produkcyjnym spowodowanym sytuacją rynkową) występuje tendencja spadko-
wa emisji dwutlenku węgla.

Wielkość emisji dwutlenku węgla z ciepłowni zakładowej w latach 2009-2012 (w tys. ton)

2010

1.16

2011

1.13

1.11

1.16

Emisja łączna gazów do atmosfery 

Tendencja spadkowa widoczna jest również w emisji wszystkich substancji lotnych z procesu produkcji opon oraz 
produkcji mediów energetycznych. Świadczy o tym wskaźnik wielkości emisji węglowodorów z procesu produkcji 
na tonę gotowego wyrobu. Niekorzystny wpływ na wielkość tego wskaźnika mają postoje linii produkcyjnych, które 
miały miejsce w 2012 r. ze względu na sytuację rynkową (to jest obniżenie zapotrzebowania).

Wskaźnik wielkości emisji węglowodorów w latach 2009-2012 (w kg przypadających  
na 1 Mg wyrobu)

2009

2010

2011

2012

2010

43

2011

46

41

36

2009

2010

2011

2012
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Zużycie energii

Łączne zużycie energii w procesie produkcji opon obrazuje poziom nowoczesności wyposażenia zakładu oraz sto-
sowane technologie. Również i w tym wskaźniku uwidacznia się niekorzystny wpływ postojów linii produkcyjnych  
i przerwy w pracy instalacji produkcyjnych.

Wskaźnik zużycia energii przypadających na jednostkę wyrobu w produkcji w latach 2009-2012 
(liczba kWh przypadających na jednostkę wyrobu w produkcji) 

2012

2010

6581

2011

6048

5796

6343

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Poziom technologii, jak i efektywność procesu produkcyjnego obrazuje ilość odpadów, które powstają w procesie. 
Firma Oponiarska Dębica S.A. nie składuje odpadów. Całość poddawana jest recyklingowi lub - w przypadku 
braku takiej możliwości - utylizacji.

Ilość odpadów przypadająca na 1 Mg wyrobu w latach 2009-2012

2010

5783

2011

7154

8536

6499

Czy wiesz, że...
T.C. Dębica S.A. była pierwszą firmą w branży 
oponiarskiej, która wdrożyła Certyfikat  
ISO 14001, gwarantujący funkcjonowanie  
w Firmie systemu zarządzania środowiskowego

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012
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Woda i ścieki

Łączna ilość ścieków powstająca w procesie produkcji opony, jak i sanitarnych, to całościowe zużycie wody Fir-
my Oponiarskiej Dębica S.A. Prowadzone prace modernizacyjne i stosowanie obiegów zamkniętych umożliwiają 
utrzymanie limitu zużycia wody i generowania ścieków.

Ilość ścieków (m³) przypadająca na 1 Mg wyrobu w latach 2009-2012

2010

10

2011

10

9.6

12.6

Opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego

Wskaźnik obrazujący całkowite korzystanie ze środowiska naturalnego to wielkość opłat środowiskowych za zu-
życie wody, emisje gazów do atmosfery oraz generowanie ścieków, przypadająca na tonę wytworzonego wyrobu. 
Wzrost tego wskaźnika w ostatnich dwóch latach spowodowany był corocznym wzrostem stawek opłat środowi-
skowych określanych prawem.

Wskaźnik opłat (zł/1 Mg wyrobu) w latach 2009-2012

2010

1.7

2011

1.4

1.6

1.9

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012
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Sprawozdanie finansowe

Zamieszczone w niniejszej części Informacje finansowe stanowią skrót sprawozdania finansowego za 2012 rok, 
sporządzonego zgodnie z przepisami „Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.” (Dz. U. z 2013 r. poz. 
330) oraz „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okreso-
wych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” (Dz. U. Nr 33, poz. 259) oraz „Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych” (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).

Pełne Sprawozdanie Finansowe zawiera bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, 
rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, noty objaśniające, dodatkowe 
noty objaśniające, sprawozdanie z działalności Spółki, raport biegłych rewidentów z badania i pismo Prezesa Za-
rządu skierowane do akcjonariuszy.

Zamieszczona w niniejszej części opinia biegłych rewidentów została wydana do pełnego sprawozdania finanso-
wego za 2012 rok, które zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiej Agencji Prasowej,  
a także będzie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy T.C. Dębica S.A.

20112012

AKTYWA

Raport finansowy 

Bilans

I. Aktywa trwałe 765 669 665 529
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 76 747

2. Rzeczowe aktywa trwałe 755 675 648 994

3. Inwestycje długoterminowe 144 144

3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 144 144

a) w pozostałych jednostkach 144 144

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 774 15 644

4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 9 774 15 644

II. Aktywa obrotowe 626 300 789 195
1. Zapasy 117 687 286 218

2. Należności krótkoterminowe 323 388 443 786

2.1. Od jednostek powiązanych 281 842 383 741

2.2. Od pozostałych jednostek 41 546 60 045

3. Inwestycje krótkoterminowe 184 772 58 666

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 184 772 58 666

a) w pozostałych jednostkach 445 244

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 184 327 58 422

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 453 525

Aktywa razem 1 391 969 1 454 724

BILANS (w tys. zł)
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20112012

PASYWA

Wartość księgowa 866 245 818 230

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 62.76 59.28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł)

62.76 59.28

Raport finansowy 

I. Kapitał własny 866 245 818 230
1. Kapitał zakładowy 110 422 110 422

2. Kapitał zapasowy 320 041 319 618

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 72 517 72 940

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 269 839 224 455

5. Zysk (strata) netto 93 426 90 795

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 525 724 636 494
1. Rezerwy na zobowiązania 84 598 86 507

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 56 492 54 250

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 27 878 32 146

a) długoterminowa 6 894 8 189

b) krótkoterminowa 20 984 23 957

1.3. Pozostałe rezerwy 228 111

a) długoterminowe 124 111

b) krótkoterminowe 104 0

2. Zobowiązania długoterminowe 1 647 6 386

2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 647 6 386

3. Zobowiązania krótkoterminowe 439 479 543 599

3.1. Wobec jednostek powiązanych 98 036 128 745

3.2. Wobec pozostałych jednostek 340 052 414 208

3.3. Fundusze specjalne 1 391 646

4. Rozliczenia międzyokresowe 0 2

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 2

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 0 2

Pasywa razem 1 391 969 1 454 724
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POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)

20112012

20112012

Raport finansowy Raport finansowy 

1. Inne (z tytułu) 18 420 65 920
 - zobowiązania pozabilansowe z tytułu 
długoterminowej umowy najmu nieruchomości 0 44 653

 - zobowiązania pozabilansowe z tytułu 
długoterminowej umowy na dostawę gazu 12 920 15 004

 - zobowiązania pozabilansowe z tytułu 
długoterminowej umowy najmu ruchomości 5 500 6 263

Pozycje pozabilansowe, razem 18 420 65 920

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 2 133 259 2 321 586

- w tym od jednostek powiązanych 1 897 783 2 094 137

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 071 255 2 274 436

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów  
i materiałów 62 004 47 150

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów 1 933 310 2 077 131

- w tym od jednostek powiązanych 1 746 696 1 898 615

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 876 984 2 031 236

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56 326 45 895

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 199 949 244 455
IV. Koszty sprzedaży 26 771 35 377
V. Koszty ogólnego zarządu 51 396 71 204
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 121 782 137 874
VII. Pozostałe przychody operacyjne 633 1 190
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 153 635

2. Inne przychody operacyjne 480 555

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 12 782 4 070
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinanso-
wych 855 2 400

2. Inne koszty operacyjne 11 927 1 670

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 109 633 134 994

Rachunek zysków i strat (w tys. zł)
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Zysk (strata) netto (zanualizowany) 93 426 90 795

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6.77 6.58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł) 6.77 6.58 

Raport finansowy Raport finansowy 

X. Przychody finansowe 13 123 364
1. Dywidendy i udziały w zyskach 0 9

2. Odsetki 4 667 340

3. Inne 8 456 15

XI. Koszty finansowe 5 874 21 754
1. Odsetki 5 874 6 518

5. Inne 15 236

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 116 882 113 604
XIII. Zysk (strata) brutto 116 882 113 604
XIV. Podatek dochodowy 23 456 22 809
a) część bieżąca 15 344 20 458

b) część odroczona 8 112 2 351

XV. Zysk (strata) netto 93 426 90 795
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Raport finansowy 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 818 230 768 292
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 818 230 768 292

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 319 618 318 893
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 423 725
a) zwiększenia (z tytułu) 423 725
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot  
z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwido-
wanych - bieżący okres

423 725

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 320 041 319 618
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 72 940 73 665

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 423 - 725

a) zmniejszenia (z tytułu) 423 725

- przeniesienie na kapitał zapasowy kwot  
z aktualizacji wyceny środków trwałych 
zlikwidowanych - bieżący okres

423 725

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 72 517 72 940

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 
okresu 224 455 183 626

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 45 384 40 829
a) zwiększenia (z tytułu) 45 384 40 829
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału 
zysku za 2010 rok, z możliwością podziału mię-
dzy akcjonariuszy

0 40 829

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału 
zysku za 2011 rok, z możliwością podziału mię-
dzy akcjonariuszy

45 384

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 
okresu 269 839 224 455

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 
okresu 90 795 81 686

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 90 795 81 686
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 795 81 686

a) zmniejszenia (z tytułu) 90 795 81 686
- dywidenda dla akcjonariuszy 45 411 40 857
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału 
zysku za 2010 rok, z możliwością podziału mię-
dzy akcjonariuszy

 40 829

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału 
zysku za 2011 rok, z możliwością podziału mię-
dzy akcjonariuszy

45 384

Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. zł)
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2011 2012

Raport finansowy 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6. Wynik netto 93 426 90 795
a) zysk netto 93 426 90 795
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 866 245 818 230
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu propo-
nowanego podziału zysku (pokrycia straty) 866 245 818 230

Rachunek przepływu środków pieniężnych (w tys. zł)

A. Przepływy środków pieniężnych  
z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 93 426 90 795
II. Korekty razem 243 262 72 800
1. Amortyzacja 70 577 69 269

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 439 - 284

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 995 3 623

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 823 - 583

5. Zmiana stanu rezerw - 1 910 2 765

6. Zmiana stanu zapasów 168 531 - 54 647

7. Zmiana stanu należności 119 954 16 745

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermino-
wych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - 117 098 30 286

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 939 - 1 076

10. Inne korekty - 4 988 6 702

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) 336 688 163 595

B. Przepływy środków pieniężnych  
z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 42 1 181
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 42 1 062

2. Z aktywów finansowych, w tym: 0 119

a) w pozostałych jednostkach 0 119

- odsetki 0 119

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
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II. Wydatki 131 771 99 421
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 131 771 99 421

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) - 131 729 - 98 240

C. Przepływy środków pieniężnych  
z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
II. Wydatki 78 615 53 570
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 45 411 40 857

2. Spłaty kredytów i pożyczek 29 908 7 050

3. Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego 2 301 1 921

4. Odsetki 995 3 742

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) - 78 615 - 53 570

D. Przepływy pieniężne netto, razem  
(A.III+/-B.III+/-C.III) 126 344 11 785

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 125 905 12 069

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych - 439 284

F. Środki pieniężne na początek okresu 58 259 46 474
G. Środki pieniężne na koniec okresu  
(F+/-D), w tym: 184 603 58 259

- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 391 346
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I. Zasady sporządzania sprawozdań i informacja o władzach Spółki

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2012 r. i obejmuje okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012  r. 
i porównywalne dane finansowe za 2011 r. obejmujące okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów „Ustawy o rachunkowości z dnia  
29 września 1994 r.” (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 luty 2009 
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” 
(Dz. U. Nr 33, poz. 259) oraz „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 
finansowych” (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.). 

4. Władze Spółki:

Zarząd
Jacek Pryczek    - Prezes Zarządu 
Leszek Cichocki   - Członek Zarządu 
Stanisław Cieszkowski  - Członek Zarządu 
Radosław Bółkowski  - Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza 
Michel Rzonzef   - Przewodniczący 
Philippe Degeer   - Wiceprzewodniczący 
Maciej Mataczyński  - Sekretarz
Ronald Archer   - Członek 
Dominikus Golsong - Członek
Raimondo Eggink - Członek (do 20 grudnia 2012 r.)
Przemysław Cieszyński     - Członek (do 20 grudnia 2012 r.)   
Karl Blocklehurst           - Członek (od 7 stycznia 2013 r.)
Łukasz Rędziniak          - Członek (od 7 stycznia 2013 r.)  
Renata Hadała             - Członek  
   

II. Zasady prowadzenia rachunkowości 

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych  
o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych:
- oprogramowanie komputerowe 2 – 10 lat
- koszty prac rozwojowych  3 lata
- pozostałe   5 lat

2. Środki trwałe i amortyzacja 
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczno-
ści dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Środki trwałe wykazane w bilansie obejmują również aktywa, przyjęte do używania na podstawie umowy speł-
niającej przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy. 
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Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji. Środki trwałe 
odpisuje się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego używania. Przyjęto następujące okresy 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych:
- budynki i budowle   25 - 40 lat 
- urządzenia techniczne i maszyny  5 - 20 lat 
- środki transportu    5 - 15 lat 

Środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniające przynajmniej jedno z kryteriów określonych 
w art. 3 ust. 4 Ustawy amortyzuje się z uwzględnieniem czasu trwania umowy. 
 
Dla środków trwałych o wartości do 5000 USD Spółka stosuje jednorazową amortyzację, natomiast dla celów 
podatkowych jest to wartość 3500 zł.

3. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczą-
cych danego środka trwałego w budowie kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia budowy do dnia bilansowe-
go lub przyjęcia do użytkowania. 

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, poda-
tek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 
kursowe, pomniejszony o przychody związane z różnicami kursowymi. 

4. Inwestycje długoterminowe 
Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia, pomniej-
szonych o odpisy spowodowane częściową, trwałą utratą wartości.

5. Zapasy
Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób:
a) zapasy surowców i towarów wykazywane są wg cen nabycia;
b) półprodukty i produkty w toku po bezpośrednim planowanym koszcie wytworzenia w produkcji podstawowej 
oraz po rzeczywistym koszcie wytworzenia w produkcji pomocniczej, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania 
robót;
c) wyroby gotowe wykazywane są według średniego kosztu wytworzenia obejmującego koszty pozostające  
w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytwo-
rzeniem tego produktu. 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolno-
ści produkcyjnych. Wpływają one na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 
W sytuacji, gdy wystąpiła nieplanowana przerwa w produkcji, Spółka określa stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych w oparciu o porównanie średniokwartalnego tonażu wyprodukowanego do tonażu założonego  
w planie rocznym dla kwartału, w którym wystąpiła nieplanowana przerwa. Jeśli odchylenie tonażu rzeczywiste-
go od planowanego przekracza 15% koszty pośrednie produkcji poniesione w kwartale, w którym wystąpiła nie-
planowana przerwa, traktowane są jako koszt wytworzenia produktów do wysokości będącej iloczynem tychże 
kosztów oraz średniokwartalnego wskaźnika absorpcji kosztów pośrednich. Wskaźnik ten z kolei kalkulowany 
jest jako iloraz kosztów pośrednich produkcji założonych w rocznym planie oraz tonażu planowanego w tym 
okresie. Wskaźnik ten jest aktualizowany w oparciu o dane rzeczywiste.

Wyroby gotowe na dzień wytworzenia są ujmowane w księgach rachunkowych po kosztach planowanych.  
Na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych doprowadza się do rzeczywistego kosztu wytworzenia uwzględ-
niając odchylenia między rzeczywistymi kosztami wytworzenia a kosztami planowanymi.

Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na zapasy uznane za przestarzałe lub trudno zbywalne, po dokonanej 
analizie zapasów.

Wszelkie zapasy, których cena sprzedaży netto spadła poniżej cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo które 
zostały uznane za przestarzałe, bądź częściowo utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, zostały zidentyfiko-
wane, a ich wartość bilansowa obniżona została do poziomu cen sprzedaży netto.
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6. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań finansowych) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 
z zachowaniem zasady ostrożności.

7. Inwestycje krótkoterminowe 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do których zalicza się otrzymane weksle o wymagalności powyżej 
3 miesięcy oraz skutki aktualizacji wyceny krótkoterminowych wbudowanych instrumentów pochodnych – wy-
cenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa 
te mają ustalony termin wymagalności, wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności 
wyceny dokonuje się w cenie nabycia. 

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finanso-
wych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

8. Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do 
aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych oraz otrzymane weksle  
o wymagalności do 3 miesięcy.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub 
założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

9. Operacje w walutach obcych
Operacje w walutach obcych rozliczane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Naro-
dowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym został 
ustalony inny kurs. 

Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny 
oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do środków trwałych w budowie lub wartości niemate-
rialnych i prawnych.

10. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, niewykorzystane urlopy
Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowych świadczeń pracowniczych, takich jak: nagrody jubile-
uszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy pośmiertne, tworzone są w oparciu o wyliczenie aktuarial-
ne dokonywane raz na koniec roku.

Utworzenie rozliczeń międzyokresowych biernych na niewykorzystane urlopy obciąża koszty okresu, którego 
te urlopy dotyczą.

11. Aktywa i rezerwa na odroczony podatek dochodowy 
W związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za 
poniesiony, w myśl „Ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych”, Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowiącą kwotę podatku 
dochodowego wymagającą w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, 
oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odlicze-
nia podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

12. Naprawy gwarancyjne
Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z udzielonych gwarancji na ogu-
mienie, przyjmując za podstawę wartość reklamacji wyliczoną w oparciu o obowiązujące warunki gwarancji dla 
określonych grup produktowych.
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13. Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej Statutem Spółki zgodnie z rejestrem handlowym. 

Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z podziału zysku zarówno  
w wysokości wymaganej ustawowo, jak i ponad tę wysokość. 

Kapitał rezerwowy obejmuje kapitał rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat oraz utworzony z podziału zysku 
z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów do-
tyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń kosztów zalicza się zafakturowane i/lub poniesione koszty dotyczące 
późniejszych okresów. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący 
okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań.

15. Przychody ze sprzedaży
Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o podatek 
od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie przekazania znaczących ryzyk i korzyści związanych  
z produktami, towarami i materiałami. 

Przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone klientom upusty i inne ulgi 
traktowane według tych samych zasad co upusty. 

16. Koszty oraz pomiar wyniku finansowego
Koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Koszty uzna-
wane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą 
działalnością Spółki.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, równowartość rozwiązanych 
rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, sub-
wencji, dopłat, rekompensat i darowizn.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczo-
wych aktywów trwałych i zapasów, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych nie zaliczone do kosztów wytwo-
rzenia produktu, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne  
z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła.

Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, przychód związany  
z obrotem papierami wartościowymi oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem 
papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość 
aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością Spółki  
i w szczególności spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności 
operacyjnej.

Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody  
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody  
i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz 
opodatkowanie.

Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepi-
sami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, koszty nie podlegające odliczeniu podat-
kowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu.
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III. Podstawowe dane finansowe oraz średnie kursy wymiany złotego

31.12.2012 r. 31.12.2011 r.

zł euro zł euro

Aktywa trwałe 765 669 187 288 665 529 150 681

Aktywa obrotowe 626 300 153 197 789 195 178 681

Aktywa razem 1 391 969 340 485 1 454 724 329 362

Kapitał własny 866 245 211 889 818 230 185 254

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

525 724 128 595 636 494 144 108

Pasywa razem 1 391 969 340 484 1 454 724 329 362

Bilans (w tys.)

 2012  2011

zł euro zł euro

Przychody netto ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

2 133 259 511 132 2 321 586 560 753

Koszt sprzedanych 
produktów, towarów, 
materiałów 
 

1 933 310 463 224 2 077 131 501 707

Zysk (strata) brutto na 
sprzedaży 

199 949 47 908 244 455 59 046

Koszty ogólnego zarządu 51 396 12 315 71 204 17 199

Zysk (strata) na 
sprzedaży 

121 782 29 179 137 874 33 302 

Pozostałe przychody 
operacyjne

633 152 1 190 287

Pozostałe koszty 
operacyjne

12 782 3 063 4 070 983

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

109 633 26 268 134 994 32 606

Rachunek zysków i strat (w tys.)
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2012  2011

zł euro zł euro

Przychody finansowe 13 123 3 144 364 88

Koszty finansowe 5 874 1 407 21 754 5 254

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 116 882 28 005 113 604 27 440

Zysk (strata) brutto 116 882 28 005 113 604 27 440

Podatek dochodowy 23 456 5 620 22 809 5 509

Zysk (strata) netto 93 426 22 385 90 795 21 931

Rachunek przepływów pieniężnych (w tys.)

2012  2011

zł euro zł euro

Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 336 688 80 671 163 595 37 039

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
inwestycyjnej 

-131 729 -31 562 -98 240 -22 242

Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej -78 615 -18 836 -53 570 -12 129

Przepływy pieniężne 
netto, razem 126 344 30 272 11 785 2 668

Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi 
finansowymi, w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 
 - kurs obowiązujący na:
  31.12.2012 r. 1 euro = 4,0882 zł
  31.12.2011 r. 1 euro = 4,4168 zł

 - kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego  
 miesiąca:
  w 2012 r.  1 euro = 4,1736 zł
  w 2011 r.  1 euro = 4,1401 zł

 - najwyższy i najniższy kurs w okresie:
  w 2012 r.  najwyższy 1 euro = 4,5135 zł
    najniższy 1 euro = 4,0465 zł
  
  w 2011 r.  
    najwyższy 1 euro = 4,5642 zł
    najniższy 1 euro = 3,8403 zł

Pozycje rachunku zysków i strat za 2012 r. przeliczono na euro według średniorocznego kursu euro, który 
wyniósł 4,1736 zł.
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T.C. Dębica S.A. sporządza sprawozdania finansowe według zasad Grupy Goodyear opartych na US GAAP dla 
inwestora strategicznego The Goodyear Tires & Rubber Company w celu przygotowania przez niego sprawoz-
dania skonsolidowanego.

Dlatego wskazanie w sposób wiarygodny różnic w wartości ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem 
finansowym sporządzonym według polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporzą-
dzone zgodnie z MSSF nie jest możliwe.

Poniżej zamieszczamy tabele z objaśnieniem różnic w wartości ujawnionego kapitału własnego i wyniku finan-
sowego netto, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi sporządzonymi 
według polskich zasad rachunkowości, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi, 
które zostały sporządzone według zasad Grupy Goodyear, opartych na US GAAP. Różnice wykazano w kwocie 
netto uwzględniając efekt wpływu podatku dochodowego.

IV. Obszary występowania istotnych różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachun-
kowości oraz ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzo-
nym według polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporzą-
dzone według MSSF

(w tys. zł) 31.12.2012 r. 31.12.2011 r.
Kapitał własny według polskich zasad 
rachunkowości 866 245 818 230

Różnica wynikająca z innych kursów uży-
tych do wyceny sald należności, zobowią-
zań i środków pieniężnych

- 41  - 1682 

Różnica wynikająca z odmiennej kwalifi-
kacji umów leasingowych 207 213

Korekta dotycząca różnic w wartości 
brutto środków trwałych -13 701 -13 519

Korekta amortyzacji dla środków trwałych 
o różnych wartościach brutto 6 968 5 889

Różnica przejściowa dotycząca momentu 
rozpoznania kosztów bieżących 1 615 13 276

Różnica wynikająca z odmiennej kalkula-
cji rezerw na udzielone gwarancje 62 31

Kapitalizacja odsetek od średniego 
poziomu zadłużenia zgodnie z zasadami 
Grupy Goodyear

 12 434 9 639

Kapitalizacja zrealizowanych różnic kur-
sowych dotyczących inwestycji - 1 198

Korekta przyspieszonej amortyzacji WNIP 
„Projekt SAP” - -580

Kapitał własny według zasad Grupy 
Goodyear 872 591 831 497
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V. Informacje o instrumentach finansowych (w tys. zł)

Zmiany poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i in-
nych aktywów pieniężnych) Spółki w okresie 12 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2012 r. 
przedstawiały się następująco:

(w tys. zł) 2012 2011
Zysk netto według polskich zasad 
rachunkowości 93 426 90 795

Różnica przejściowa dotycząca momentu 
rozpoznania kosztów bieżących -11 661  18 038

Różnica wynikająca z innych kursów uży-
tych do wyceny sald należności, zobowią-
zań i środków pieniężnych

4  -1 821

Różnica wynikająca z odmiennej kwalifika-
cji umów leasingowych  -6 10

Korekta dotycząca różnic w wartości brutto 
środków trwałych -182 -65

Korekta amortyzacji dla środków trwałych 
o różnych wartościach brutto 1 079 758

Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji 
rezerw na udzielone gwarancje 31 40

Kapitalizacja odsetek od średniego 
poziomu zadłużenia zgodnie z zasadami 
Grupy Goodyear

 2 795 -25

Kapitalizacja zrealizowanych różnic 
kursowych dotyczących inwestycji 439 -

Korekta przyspieszonej amortyzacji WNIP 
„Projekt SAP”   580    -580 

Zysk netto według zasad Grupy 
Goodyear 86 505 107 150

Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu

Aktywa finansowe 
dostępne do 

sprzedaży

Zobowiązania 
finansowe przezna-

czone do obrotu
1 stycznia 2011 r. 1 716 144 36 958
- zwiększenia 6 624  - -
- zmniejszenia 13 328 - 7 050
- przeniesienie 5 232 5 232
31 grudnia 2011 r. 244 144 35 140

1 stycznia 2012 r. 244 144 35 140
- zwiększenia 343 - 681
- zmniejszenia 587 - 35 821
31 grudnia 2012 r. - 144 -
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1. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
Spółka zawarła umowy nie będące instrumentem finansowym, których składnikiem był wbudowany instrument 
pochodny. Instrumenty te dotyczyły denominowanych w walucie obcej umów na zakup usług. Spółka wykazy-
wała wbudowane instrumenty pochodne odrębnie od umowy zasadniczej i wyceniała je w wartości godziwej. 
Ustalenie wartości godziwej nastąpiło według kursu forward ogłoszonego dla danej waluty przez bank, z którego 
usług Spółka korzysta. Zmiany wartości godziwej były odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów 
finansowych w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. Wartość początkową umowy zasadniczej stanowiła róż-
nica między ceną nabycia z umowy zasadniczej, a wartością godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego. 

W roku 2012 Spółka zaprzestała wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych z powodu zmiany warunków 
kontraktów. Umowa na dostawy gazu (ciekłego azotu) została zdenominowana w walucie PLN od miesiąca 
maja 2012 r. W pierwszym kwartale 2012 r. nastąpiła cesja umowy najmu powierzchni magazynowych zawartej 
pomiędzy MS-B Sp. z o.o. S.K.A. a T.C. Dębica S.A. na rzecz Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą 
w Luxemburgu. Jest to konsekwencja zmiany modelu biznesu – sprzedaży wyrobów gotowych do Goodyear 
Dunlop Tires Operations S.A. w momencie zakończenia produkcji.

Spółka zawarła w 2012 roku umowy kredytów przyrzeczonych (committed) w rachunku bieżącym na okres  
3 i 4 lat (nota 16D). Zawarte umowy zabezpieczają długoterminową płynność Spółki w warunkach niepewności 
na rynku oponiarskim oraz kryzysu na rynku finansowym.

Na dzień bilansowy Spółka nie korzystała z linii kredytowych.

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych wyniosły w 2012 r. (w tys. zł):

Kategoria zobowiązania Odsetki zrealizowane Odsetki niezrealizowane
Kredyt w rachunku bieżącym  1 084

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za 2011 r. wyniosły 3 736 tys. zł.

Ujęcie bilansowe
Długoterminowe aktywa finansowe

 - w pozostałych jednostkach - 144

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- w pozostałych jednostkach -

Zobowiązania długoterminowe

- w pozostałych jednostkach -

Zobowiązania krótkoterminowe

- w pozostałych jednostkach -
31 grudnia 2012 r. - 144

Kredyt w rachunku bieżącym

- w pozostałych jednostkach 0

31 grudnia 2012 r. 0
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2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenionych według skorygowanej ceny nabycia, 
obejmowała akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek. Skutki przeszacowania/odpisu aktualizujące-
go aktywa finansowe dostępne do sprzedaży odnosi się do kosztów finansowych. 
Spółka nie posiada instrumentów zabezpieczających. Odsetki uzyskane od należności własnych wyniosły 59 tys. zł.

3. Udzielone pożyczki
Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.

4. Zobowiązania warunkowe
Spółka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. Nie istnieją inne istotne zobowiązania warunkowe poza niżej 
opisanymi.

1. W lipcu 1997 r. w Wielkiej Brytanii wypadkowi samochodowemu uległ obywatel brytyjski Garry Hoye. Zdaniem 
pełnomocników poszkodowanego, przyczyną wypadku była wadliwa opona wyprodukowana w T.C. Dębica S.A.
Z powództwa poszkodowanego przed sądem brytyjskim prowadzone jest postępowanie o zapłatę odszkodowa-
nia w wysokości ok. 770 000 GBP. Pozwanym jest T.C. Dębica S.A. oraz właściciel warsztatu samochodowego,  
w którym dokonano montażu opony.
T.C. Dębica S.A. posiadała od 1996 r. nieprzerwanie umowę odpowiedzialności cywilnej za produkt z firmą ubezpie-
czeniową AIG Polska i w 1997 r. umowa ta zakresem terytorialnym obejmowała także Wielką Brytanię.
Kwota dochodzonego odszkodowania przewyższa wprawdzie limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń  
(4 100 000 zł) o ok. 600 000 zł, ale z opinii brytyjskiego prawnika reprezentującego T.C. Dębica S.A. wynika, że 
istnieją podstawy do żądania znacznego obniżenia odszkodowania, m.in. z uwagi na wiek opony oraz ze względu 
na fakt, że oprócz T.C. Dębica S.A. występuje w sprawie drugi pozwany. W tym stanie rzeczy nie jest konieczne 
tworzenie rezerwy na pokrycie kosztów ewentualnego odszkodowania, przypadającego do zapłaty T.C. Dębica S.A.

2. Roszczenie Soni i Zary Akhter.
Poszkodowani wystąpili z żądaniem zapłaty odszkodowania (nie precyzując jego wysokości) za szkody doznane 
wskutek wypadku we wrześniu 1998 r., którego przyczyną miała być wadliwa opona produkcji T.C. Dębica S.A. Po 
otrzymaniu roszczeń, szkoda została zgłoszona do AIG Poland S.A., która prowadzi sprawę w Wielkiej Brytanii. Do-
tychczas nie zostaliśmy powiadomieni o jej zakończeniu, a jedynie o prowadzonych rozmowach na temat zawarcia 
ugody.

3. W 2012 roku zakończyły się ostatnie postępowania sądowe z powództwa PZU przeciwko Spółce lub z wniosku 
PZU z udziałem Spółki. Prawomocne orzeczenia sądowe rozstrzygnęły na korzyść Spółki wszystkie sprawy z po-
wództwa lub wniosku PZU.

W ocenie Spółki, ryzyko zapłaty roszczenia przez T.C. Dębica S.A. jest małe. Wysokość roszczenia nie została 
określona, dlatego nie została utworzona rezerwa na przyszłe ewentualne zobowiązania.

Zdaniem Zarządu, poza koniecznością ujawniania powyższych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym, nie występu-
ją powody, dla których zdarzenia te powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych Spółki.

5. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli.

6. Działalność zaniechana
W okresie sprawozdawczym nie zlikwidowano i nie zaniechano działalności gospodarczej w całości, czy też  
w części, stąd też nie wystąpiły koszty zaniechanej działalności.

7. Koszt wytworzenia majątku trwałego na własne potrzeby
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby za 12 miesięcy 2012 r. wynio-
sły 16 655 tys. zł, a za 12 miesięcy 2011 r. 9 836 tys. zł.

8. Nakłady inwestycyjne
W 2012 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 175 287 tys. zł, w tym 2 682 tys. zł zostało przeznaczonych na ochro-
nę środowiska. Planowane nakłady inwestycyjne w 2013 r. wynoszą 172 087 tys. zł, a na ochronę środowiska 
2 238 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację wentylacji.
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sprzedaż wyrobów, towarów i usług 1 898 mln zł

sprzedaż środków trwałych i inwestycji 3 mln zł

zakup materiałów i towarów 479 mln zł

zakup usług i opłaty licencyjne 182 mln zł

zakupy inwestycyjne 22 mln zł 

stan należności na 31.12.2012 282 mln zł

stan zobowiązań na 31.12.2012 100 mln zł

Spółka przeprowadziła 45 transakcje z podmiotami powiązanymi o jednorazowej wartości ponad 500 tys. euro.

19 transakcji dotyczyło zakupu surowców, a 26 zakupu usług i opłat licencyjnych.

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zawarła istotnych transakcji na warunkach 
innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Od 2012 r., zgodnie z nowym modelem biznesowym, opony pod marką inną niż Dębica z chwilą zakończenia 
produkcji są sprzedawane do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu. Zmiana ta ma 
istotny wpływ na wysokość stanu zapasów wyrobów gotowych w 2012 r.

10. Wspólne przedsięwzięcia 
Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności nie wystąpiły.

11. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  
w sprawozdaniach finansowych
Pomiędzy dniem bilansowym a datą niniejszego sprawozdania nie wystąpiły istotne zdarzenia, które miałyby 
istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe. 

12. Korekta sprawozdania o inflację
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto zasadę kosztu historycznego, przez co wpływ inflacji 
nie jest uwzględniony za wyjątkiem wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które wyceniono według 
wartości godziwej. 

Ewentualny wpływ inflacji na sposób przedstawienia sprawozdania finansowego, jak również na porównywal-
ność pozycji rachunków zysków i strat, oraz bilansów z roku bieżącego i poprzedzającego nie został określony.

Środki trwałe mogą ulegać okresowej aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów zgodnie ze 
wskaźnikami przeliczeniowymi określonymi przez Główny Urząd Statystyczny. 

13. Konsolidacja sprawozdań finansowych
Spółka nie jest jednostką dominującą i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31.12.2012 r. Spółka powiązana jest kapitałowo ze spółką: Centrum Utylizacji Opon Organizacja Od-
zysku Spółka Akcyjna w Warszawie: 14% udziału w kapitale.

14. Majątek trwały
Koszty składające się na środki trwałe w budowie w wysokości 153 710 tys. zł stanowią:
- zakup maszyn i urządzeń  121 839 tys. zł
- roboty budowlano – montażowe       25 482 tys. zł 
- pozostałe   6 389 tys. zł

Wartość brutto środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu, zaklasyfikowanego zgodnie  
z „Ustawą o rachunkowości” jako leasing finansowy wynosi 8 437 tys. zł, natomiast wartość netto tych środków 
3 263 tys. zł.

9. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje dokonane w 2012 r. z podmiotami wchodzącymi w skład koncernu Goodyear są następujące:
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Od września 2001 r. do marca 2012 r. Spółka używała na podstawie umowy najmu obiekty magazynowe wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiące centrum logistyczne zlokalizowane w Tarnowie. W pierwszym kwarta-
le 2012 r. Spółka dokonała cesji ww. umowy najmu na rzecz Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą 
w Luxemburgu.

Spółka ubezpiecza swoje mienie od wszystkich ryzyk bezpośredniej fizycznej utraty lub uszkodzenia.

Spółka posiada również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiada-
nego mienia oraz odpowiedzialności cywilnej produktu.

15. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Na 31.12.2012  r. stan odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wynosił 1 684 tys. zł i nie zmienił się 
w stosunku do roku ubiegłego. Odpisów tych dokonano dla elektrociepłowni węglowej w wysokości 1 684 tys. zł.
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniósł 724 tys. zł:
 - na wyroby  402 tys. zł;
 - na materiały  322 tys. zł.
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów w 2011 r. wyniósł 1 907 tys. zł.

16. Przychody i koszty finansowe za 2012 r. (w tys. zł)

1. Odsetki od kredytu obrotowego -1 084

2. Odsetki uzyskane od lokat bankowych 4 619

3. Odsetki uzyskane od odbiorców i zapłacone dostawcom oraz do budżetu -504

4. Odsetki od odbiorców 48

5. Dyskonto weksli i czeków obcych -3 458

6. Odsetki od rat leasingowych -313

7. Odsetki zapłacone za niewykorzystanie kredytu -515

Razem odsetki plus dyskonto weksli i czeków obcych -1 207
8. Różnice kursowe zrealizowane 421

9. Różnice kursowe niezrealizowane 2 988

Razem różnice kursowe 3 409
10. Aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych 4 988

11. Zwrot VAT przez Cash Back 59

Razem inne 5 047
Ogółem wynik na działalności finansowej 7 249
Ogółem przychody finansowe (z rachunku wyników) 13 123
Ogółem koszty finansowe (z rachunku wyników) 5 874
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Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej  
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej 
dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1-go Maja 1, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finan-
sowego, bilans na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 391 969 tys. 
zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 
93 426 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego i sprawozdania z działal-
ności jednostki oraz prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki oraz 
Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
z działalności jednostki spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-
ści („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2013 r., poz. 330).

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o zgod-
ności, we wszystkich istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego z wymagającymi zasto-
sowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszyst-
kich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz  
o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:
a. przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości;
b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie 
finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na pod-
stawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. 
Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszaco-
wań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. 
Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 

a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz wynik 
finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości;

b. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządze-
nia Ministra Finansów z 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 („Rozporządzenie” – Dz. U. nr 33 poz. 259  
z późn. zm.) oraz Statutem Spółki;
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c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi 
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 
uwzględniają postanowienia Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu 
finansowym.

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Michał Mastalerz

Kluczowy Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 90074

Raport Roczny 2011

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego 
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Firmy Oponiar-
skiej Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, 
obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grud-
nia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.454.724 tys. zł, 
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wyka-
zujący zysk netto w kwocie 90.795 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym, 
rachunek przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz pra-
widłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do 
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki spełniały wymagania przewidziane w ustawie 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o zgodności, we wszystkich istotnych 
aspektach, tego sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie 
i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz 
o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:
- przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości;
- krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdza-
jących kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowa-
nych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego 
prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 

-  przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz wynik finansowy za rok obro-
towy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami rachunkowości 
określonymi w Ustawie o rachunkowości;

-  jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów 
z 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 
(„Rozporządzenie” – Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oraz Statutem Spółki;

-  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. uwzględniają postano-
wienia Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Michał Mastalerz
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90074

Kraków, 25 kwietnia 2012 r. Kraków, 23 kwietnia 2013 r.
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