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Szanowni Państwo, 

Wybór na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej to 
dla mnie wielki zaszczyt. Parę miesięcy temu pożegnaliśmy się 
z poprzednim Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Panem Jar-
ro Kaplanem. Odejście Pana Kaplana z Goodyeara na emerytu-
rę wiązało się z jego rezygnacją ze stanowiska Przewodniczą-
cego. W czasie swojej kadencji aktywnie uczestniczył w życiu 
Spółki, przyczyniając się do jej ogromnego postępu. 

Mimo że jestem nowym członkiem Rady Nadzorczej, to nie 
jestem zupełnie nową osobą w Polsce, a specyfika działalno-
ści Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. nie jest mi obca. Na prze-
strzeni ostatnich sześciu lat – przed wyborem na stanowisko  
Prezesa Goodyeara na Europę Wschodnią, Bliski Wschód 
i Afrykę, w lutym 2008 roku – byłem odpowiedzialny za sprze-
daż i marketing Goodyeara w regionie, co wymagało wielo-
krotnych wizyt w Polsce. Poczyniony postęp zachęca mnie do 
dalszych wysiłków i jestem przekonany, że Firmę Oponiarską 
Dębica S.A. czeka wspaniała przyszłość.

Zanim ustosunkuję się do wyników Spółki, pozwolę sobie przedstawić kilka uwag na temat najważniejszych osób, 
które były lub będą zaangażowane w kształtowanie przyszłości Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Po długiej i udanej karierze zawodowej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., Zdzisław Chabowski, Prezes Zarządu,  
podjął decyzję o odejściu z firmy pod koniec ubiegłego roku, aby oddać się swoim własnym zainteresowaniom za-
wodowym. Prezes Chabowski, wspierany przez wspaniały zespół, walnie przyczynił się do rozwoju Firmy Oponiar-
skiej Dębica S.A., która przekształciła się ze Spółki praktycznie produkującej na rynek krajowy standardowe wyro-
by o niskiej wartości, w spółkę, którą obecnie można bez wstydu porównać z dowolną fabryką opon na świecie. 
Jesteśmy mu wdzięczni za włożony przez niego znaczny wysiłek i życzymy dalszych sukcesów poza naszą firmą.

Jesteśmy zadowoleni, że jest z nami ktoś taki jak Jacek Pryczek, który ze swoimi zdolnościami przywódczymi 
przejął stery i pokieruje dalej Spółką. Prezes Pryczek jest doskonale znany w Polsce zarówno naszym klientom, jak 
i pracownikom. Popularność zdobył pnąc się po kolejnych szczeblach kariery menedżerskiej. Jego umiejętności 
i zdolności kierownicze zostały dostrzeżone wcześniej przez Goodyeara i akcjonariuszy większościowych, którzy 
awansowali go na stanowisko Dyrektora Generalnego zarządzającego działalnością Goodyear na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce. Zdobyte doświadczenie zawodowe poza Polską, w zupełnie innym środowisku gospodarczym, 
okazało się atutem przy wyborze na stanowisko Prezesa Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.   

Przez ten krótki czas sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez Jacka Pryczka w Polsce zdążyliśmy się już prze-
konać, że dokonaliśmy właściwego wyboru. Prezes Pryczek zna realia zarówno rynków europejskich, jak i pol-
skiego i umie połączyć tę fachową wiedzę oraz doświadczenie ze świeżością spojrzenia i pomysłami korzystnymi  
dla firmy. 

Rok 2007 był rokiem pełnym wyzwań dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., lecz jednocześnie rokiem bardzo waż-
nym dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. W T.C. Dębica S.A. dokonaliśmy szeregu zmian, które w efekcie 
przełożą się na jeszcze lepsze wyniki. 

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
T.C. Dębica S.A.
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W niniejszym Raporcie Rocznym Prezes Jacek Pryczek przedstawił swoją opinię na temat wyników finansowych 
za ostatni rok. Zgadzam się z jego poglądem, że rok 2007 był rokiem rozwoju, co stanowi dobry prognostyk  
na przyszłość. Mówiąc szerzej chciałbym poruszyć kilka ważnych spraw dotyczących spółki.

Jak wiadomo wszystkim akcjonariuszom, na początku 2008 roku Goodyear ogłosił ofertę przetargową na zakup 
6,12% akcji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Nabycie przez Goodyeara ww. akcji z punktu widzenia T.C. Dębica S.A. 
było wyrazem pełnej aprobaty dla poczynionego postępu oraz wyrazem zaufania Goodyeara co do przyszłości 
Spółki. 

Razem z ofertą przetargową Goodyear ogłosił swoją pomoc i współpracę w zakresie zwiększenia mocy produk-
cyjnych opon do samochodów ciężarowych do około 5 000 opon dziennie, co stanowi trzykrotny wzrost. Jest  
to ponownie wyrazem ogromnego zaufania dla kierownictwa i pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz 
prawdopodobnego, poszerzonego rynku na nasze produkty w przyszłości.

Kolejną ważną sprawą były rozmowy, które odbyły się pomiędzy Goodyearem a grupą akcjonariuszy mniejszościo-
wych pod koniec 2007 roku. Akcjonariusze mniejszościowi przedstawili swoje poglądy w sposób stanowczy, lecz 
udało się osiągnąć porozumienie w różnych kwestiach, co w efekcie końcowym będzie korzystne dla wszystkich 
zainteresowanych stron. 

Pomyślne zakończenie powyższych negocjacji oznacza, że będziemy nadal oczekiwać pomyślnego rozwoju zda-
rzeń dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w przyszłości, tym bardziej, że istnieją ku temu wszelkie przesłanki, aby-
śmy utrzymali czołową pozycję na polskim rynku opon. Ostatnio dokonane inwestycje pozwolą nam oferować 
klientom coraz nowocześniejsze produkty i technologie zarówno w segmencie opon do samochodów ciężaro-
wych, jak i osobowych o wysokich osiągach. 

W imieniu Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. chciałbym podziękować: wszystkim naszym klientom 
za niezmienną wiarę oraz zaufanie jakimi darzą nasze produkty i usługi, naszym partnerom biznesowym i akcjona-
riuszom za okazane zaufanie, Zarządowi Spółki za dobrą pracę oraz wszystkim pracownikom za wysiłek i zaanga-
żowanie w wykonywane zadania. 

Dębica, kwiecień 2008 roku

Michel Rzonzef 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 

Prezes ds. krajów Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki  
The Goodyear Tire & Rubber Company 
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Dear Sirs, 

I am honoured to have been appointed the Chairman of the Supervisory Board. A few months ago we said 
“goodbye” to the previous Chairman of the Supervisory Board, Jarro Kaplan. Jarro’s retirement from Goodyear 
led to his resignation from the chairman’s position. His tenure as chairman had seen him play a very active role in 
helping the Company make huge progress. 

Although I am new to the board I am not new to Poland, or indeed understanding T.C. Debica S.A.’s business. 
For the past six years, prior to being appointed President of Goodyear’s Eastern Europe, Middle East and Africa 
business in February, I had responsibility for the company’s sales and marketing activities in the region, which has 
required many visits to Poland. I am very encouraged by the progress made and am convinced that T.C. Debica 
S.A.’s future is bright.

Before I comment on the company’s performance please allow me to make some comments on two of the key 
individuals who have been involved – or will be involved – in the future of T.C. Debica S.A. 

After a long and successful career with T.C. Debica S.A., Zdzislaw Chabowski, Chairman of the Management Board,  
elected to leave the company at the end of the year to pursue his own business interests. Zdzislaw had been one 
of the main drivers, supported by an excellent team, of the growth of T.C. Debica S.A. from an essentially national 
company, producing low value, standard products, to one which now bears true comparison with any tire operation 
worldwide. We thank him for his considerable efforts and wish him continued success outside the company.

We are pleased to have someone of Jacek Pryczek’s ability to take the leadership role for the company. Jacek is 
well known in Poland to both our customers and associates, having progressed successfully through different 
management positions. His ability and leadership had previously been recognised by Goodyear, the majority 
shareholders, who had promoted him to the general manager’s position for the Goodyear’s business in the 
Middle East and Africa. This opportunity to gain experience outside of Poland, in a completely different business 
environment, has proved to be a good platform for him to come back into T.C. Debica S.A.

In the short time Jacek has been in Poland we have already seen that the right choice has been made. Jacek 
understands both the European and Polish markets and is able to blend this knowledge and expertise with fresh 
ideas and approaches which will benefit the business. 

2007 was a challenging year for T.C. Debica S.A. but one which we believe was pivotal for shareholders, customers 
and employees alike. A number of changes occurred within the business, changes which will ultimately lead to 
even greater performance. 

In this report Jacek Pryczek has commented on the financial performance during the year. I agree with his view 
that 2007 was a growth year which bodes well for the company’s future. In a broader context I would like to make 
some points on significant issues affecting the company.

As all shareholders will know early in 2008 Goodyear initiated a tender offer for 6.12% of the shares of T.C. Debica S.A. 
From a T.C. Debica S.A. perspective this was a strong endorsement of the progress being made and an indication 
of the confidence that Goodyear has in the company’s future. 

A Letter from the Chairman of T.C. Debica S.A.
Supervisory Board
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Coupled with the tender offer was an announcement that Goodyear will support and cooperate with us in helping 
increase truck tire production to around 5,000 tires per day, a three fold increase. Once again this shows a huge 
amount of confidence in the T.C. Debica S.A. management and workforce, and of the likely expanded future market 
for our products.

Another significant issue was the discussions which took place between Goodyear and a group of minority 
shareholders during the latter months of 2007. The shareholders were vigorous in presenting their views but 
agreement was reached on various items which will ultimately be beneficial for all concerned. 

The satisfactory conclusion to these negotiations means that we will continue to look forward to a positive future 
for T.C. Debica S.A. as we are in an excellent position to maintain our leading position in the Polish tire market. 
The latest investments will allow us to offer customers increasingly modern products and technologies in both the 
truck tire and high performance tire segments. 

On behalf of the Supervisory Board of T.C. Debica S.A.  I would like to thank customers for their continuing faith and 
confidence in our products and services; our business partners and shareholders for their trust; the Management 
Board of the Company for its good work, and all the employees for their efforts and commitment. 

Debica, April 2008  

Michel Rzonzef
 

Chairman of the Supervisory Board of T.C. Debica S.A.
 

President Eastern Europe, Middle East and Africa countries 
The Goodyear Tire&Rubber Company
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Szanowni Państwo,

Rok 2007 był kolejnym udanym rokiem dla Firmy Oponiarskiej 
Dębica S.A. Utrzymujący się wzrost gospodarczy oraz wysoka 
koniunktura w branży miały znaczący wpływ na wyniki Spółki. 

Wartość sprzedaży wzrosła o 1,4%, do 1.547 mln złotych, 
głównie dzięki eksportowi kompensującemu spadek popytu 
na rynku krajowym. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 
57 mln złotych, jedynie o 6% mniej niż w rekordowym 2006 
roku, pomimo wzrastających cen surowców oraz konkurencji 
producentów z Dalekiego Wschodu. Szereg nagród i wyróż-
nień przyznanych w 2007 roku przez media, siła i rozpoznawal-
ność marki potwierdzone przez niezależnych ekspertów poka-
zują zaufanie i satysfakcję klientów kupujących nasze wyroby.  
To właśnie dzięki nim po raz kolejny zostaliśmy liderem na pol-
skim rynku wymiany opon.

Aby dodatkowo umocnić pozycję Spółki na lokalnym rynku, 
postanowiliśmy zoptymalizować jej strukturę, zwiększyliśmy 
nakłady na wsparcie sprzedaży oraz ograniczyliśmy zaangażo-

wanie w mało rentowny rynek oryginalnego wyposażenia, czyli opon sprzedawanych bezpośrednio do produ-
centów samochodów. Jestem przekonany, że te działania poparte aktywną kampanią marketingową, pozwolą 
zabezpieczyć dobrą pozycję produktów Dębicy na rynku krajowym. 

W 2007 roku rozpoczęliśmy także realizację programu inwestycyjnego, który potrwa do końca roku 2010. Jego 
celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych w najbardziej dochodowym segmencie rynku – opon przeznaczonych 
do samochodów osobowych o wysokich osiągach (high performance i ultra high performance). Przyjęte założenia 
przewidują nakłady finansowe w wysokości około 100 mln USD. Realizacja programu pozwoli na znaczące zwięk-
szenie produkcji zaawansowanych technologicznie opon, poprawiając mix sprzedaży oraz dostosowując produk-
cję do zmieniającego się popytu na rynkach europejskich. Rozwój technologiczny naszej firmy wspiera również 
decyzja Agencji Rozwoju Przemysłu SA, która zezwoliła T.C. Dębica S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Decyzja ARP pozwoli zrealizować plany inwestycyj-
ne Spółki, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego całego Podkarpacia. Jest to 
szczególnie istotne ze względu na znaczenie Spółki Dębica dla całego regionu, w którym po raz kolejny zajęliśmy 
pierwszą pozycję w „Rankingu 100 największych firm Podkarpacia”.

Jakość produkcji Spółki oraz osiągane przez nią wyniki skłoniły The Goodyear Tire & Rubber Company, inwestora 
większościowego firmy, do zaproponowania dalszej rozbudowy w Dębicy linii produkcyjnej opon do samochodów 
ciężarowych i dalszego zwiększenia zatrudnienia. Celem jest potrojenie produkcji i sprostanie popytowi na zaawan-
sowane technicznie produkty do samochodów ciężarowych w Europie. Według szacunków Goodyeara, proponowa-
na rozbudowa będzie wymagała dodatkowych inwestycji o wartości ponad 200 mln USD.  Dzięki realizowanym pro-
jektom do 2011 roku Spółka stanie się światowym dostawcą opon produkowanych dla koncernu Goodyear. Obecnie 
Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jedną z największych fabryk Goodyeara w Europie i globalnie.

List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A.
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Będąc odpowiedzialnym członkiem lokalnej społeczności, Spółka aktywnie angażuje się w jej życie, wspie-
rając inicjatywy kulturalne, naukowe, sportowe oraz działalność charytatywną. Szczególnej pomocy udzie-
lamy Zespołowi Szkół Specjalnych w Dębicy oraz dębickiemu Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Radość”, organizatorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej, świetlicy Opiekuńczo-Wycho-
wawczej „Nazaret” oraz Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym  
– Integracyjnemu Kołu Młodzieży Niepełnosprawnej „I CAN”. Troszczymy się również, aby Firma Oponiarska Dębi-
ca S.A. była dobrym sąsiadem mieszkańców Dębicy i regionu podkarpackiego, dlatego każdego roku organizujemy 
festyn rodzinny „Dębica-Dębicy”, w którym udział bierze kilkadziesiąt tysięcy osób. 

Rok 2007 był szczególny zarówno dla nas, jak i całego Podkarpacia, ponieważ wówczas minęło siedemdziesiąt lat 
od utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego – jednego z największych i najbardziej ambitnych projektów 
II Rzeczypospolitej. W wielu miastach powstały wówczas fabryki, które funkcjonują i odnoszą sukcesy po dziś 
dzień. Takim zakładem była Fabryka Gum Jezdnych w Dębicy znana dziś jako Firma Oponiarska Dębica S.A., lider 
polskiego rynku opon do samochodów osobowych i dostawczych oraz jeden z największych obecnie eksporterów 
w kraju. Dzięki współpracy Spółki z Muzeum Regionalnym w Dębicy, mamy okazję przypomnieć sobie historię COP 
i Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Bez udziału naszych Klientów realizacja założonych celów nie byłaby możliwa. Dlatego niniejszym chciałbym po-
dziękować za zaufanie wszystkim, którzy użytkują opony produkowane w Dębicy, jak również akcjonariuszom in-
westującym w akcje Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Szczególne podziękowania w imieniu Zarządu Firmy kieruję 
do Rady Nadzorczej Spółki za wspieranie naszych działań, jak również do wszystkich pracowników za efektywną 
pracę i zaangażowanie.

Dębica, kwiecień 2008 roku

Z wyrazami szacunku, 

Jacek Pryczek
Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 



Raport Roczny / Annual Report / 2007

10

Dear Sirs,

The year 2007 was another successful year for the Tire Company Debica S.A. The continuing economic growth  
in Poland and economic upturn in the tire business had a significant impact on the Company performance. 

The sales in value terms was up by 1.4% i.e. it rose to PLN 1 547 million, mainly due to the exports offsetting 
a drop in demand in the domestic market. The Company generated a net profit amounting to PLN 57 million, which 
was only 6% down compared to the record-high level in 2006, despite rising raw material prices and mounting 
competition on the part of Far East producers. Numerous awards granted by mass media in 2007 as well as our 
brand strength and recognizability, confirmed by independent experts, are the proof of satisfaction of our clients 
and their trust in our products. It is thanks to our clients that we were able to win once again the leading position 
in the Polish tire replacement market.

To strengthen additionally the Company’s competitive position in the local market we decided to optimize its 
organizational structure, to increase expenditures on sales support and to limit our involvement in the low-margin 
OEM segment. I do believe that the above measures supported with a proactive marketing campaign will allow us 
to safeguard the good position of Debica products in the domestic market. 

In 2007 we initiated an investment plan that will be implemented by the end of 2010. The plan aims at the 
enhancement of production capacity in the most profitable market segment – high performance and ultra high 
performance passenger tires. The adopted capital expenditure plan provides for investments in this area in the 
range of USD 100 million. Its implementation will allow us to enhance significantly the production capacity of 
technologically advanced tires, thus improving sales mix and adjust the production to the evolving demand in the 
European markets. The technological development of our Company is also supported by the Industrial Development 
Agency S.A. that granted us an operational permit for running business activities in the Mielec Euro-Park, Special 
Economic Zone. Thus we will be able to implement the Company’s investment plans, contributing to employment 
increase and to economic growth of the overall Subcarpathian region. It is of primary importance due to the 
significant contribution of T.C. Debica S.A. to the development of the entire region, which was evidenced once 
again by the Company’s first position taken in the “Top 100 Businesses in the Subcarpathian Region” ranking.

As a result of the Company’s product quality and performance, The Goodyear Tire and Rubber Company, the 
majority investor in the Company, decided to ask us to expand truck tire production at Tire Company Debica S.A. 
and to further increase the headcount level. The objective is to triple the output and to meet the growing demand 
for technologically advanced truck tires in Europe. According to Goodyear’s estimates, the proposed production 
capacity enhancement will require additional investment of over USD 200 million. As a result of the planned 
investments, by 2011 the Company will become one of the largest global suppliers of tires made for Goodyear. 
At present the Tire Company Debica S.A. is one of the largest of Goodyear’s plants in Europe and in the world.

Being a responsible member of the local community, the Company was actively involved in its life supporting 
cultural, scientific and sports initiatives as well as charitable activities. Particular aid was provided by us to the 
Debica-based Special Needs School Complex and to „Joy” the Association of Parents and Friends of the Disabled 
in Debica, the organizer of the Occupational Therapy Workshops as well as to the „Nazareth” Care and Educational 
Center and “I CAN” Organization Helping Disabled Children With Cerebral Palsy. We make every effort to make 
Tire Company Debica S.A. a good neighbor of the local community in the town of Debica and in the Subcarpathian 
region. Therefore each year we organize the “Debica for Debica” Folk Festivities that are attended by almost one 
hundred thousand people. 

A Letter from the President of T.C. Debica S.A.
Management Board



Raport Roczny / Annual Report / 2007

11

The year 2007 was a special year both for us and for the overall Subcarpathian region, since we celebrated the 
70th anniversary of the Central Industrial District – one of the largest and most ambitious projects of the Republic 
of Poland during the interwar period. Many plants that are still operating successfully in many towns were built 
in those years including but not limited to the Traction Tire Factory in Debica, known today as T.C. Debica S.A., 
the leader in the passenger and commercial tire market and one of the largest Polish exporters. Thanks to the 
cooperation between the Company and the Regional Museum in Debica the local community had an opportunity 
to brush up their historical knowledge about the Central Industrial District and Tire Company Debica S.A. 

The above set goals could not be attained without the support of our Customers. Therefore I would like to take up 
this opportunity and thank all our Customers who have been using tires made in Debica as well as the shareholders 
who invest into the stock of Tire Company Debica S.A. In particular I would like to express my gratitude to the 
Company’s Supervisory Board for their support to our activities. I also thank all our employees for their effective 
work and commitment. 

Debica, April 2008

Yours truly, 

Jacek Pryczek
President of the Management Board of T.C. Debica S.A.  



Władze Spółki od 1.01.2008 r.
Governing Bodies from 1st January 2008

Jeffrey Smith, Członek Zarządu /  
Member of the Management Board

Leszek Cichocki, Członek Zarządu /  
Member of the Management Board

Leszek Szafran, Członek Zarządu /  
Member of the Management Board

Jacek Pryczek, Prezes Zarządu/ 
President of the Management Board
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Władze짧Spółki
Company Authorities

Do odbycia WZA tj. do 11 maja 2007 r. trwała XIII ka-
dencja Zarządu i Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

W skład Zarządu XIII kadencji wchodzili:

Zdzisław Chabowski – Prezes Zarządu / President of the Management Board
Leszek Cichocki – Członek Zarządu / A member of the Management Board
Leszek Szafran – Członek Zarządu / A member of the Management Board
Jeffrey Smith – Członek Zarządu / A member of the Management Board

Z dniem odbycia się WZA, tj. 11 maja 2007 r. rozpo-
częła się XIV kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej T.C. 
Dębica S.A.
W skład Zarządu XIV kadencji powołani zostali:

Zdzisław Chabowski –  Prezes Zarządu (do 31.12.2007 r.) /  
President of the Management Board (until 31st Dec. 2007)

Jacek Pryczek –  Prezes Zarządu (od 01.01.2008 r.) /  
President of the Management Board (from 1st Jan. 2008)

Leszek Cichocki – Członek Zarządu / A member of the Management Board
Leszek Szafran – Członek Zarządu / A member of the Management Board
Jeffrey Smith – Członek Zarządu / A member of the Management Board

Pan Prezes Zdzisław Chabowski złożył rezygnację z peł-
nionej funkcji – Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki 
w dniu 11.12.2007 r., ze skutkiem na dzień 31.12.2007 r. 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany w składzie Za-
rządu Spółki i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu 
i Członka Zarządu Pana Jacka Pryczka, który rozpoczął 
pełnienie obowiązków 1.01.2008 r.

W skład Rady Nadzorczej XIV kadencji zostali 
wybrani: 

Jaroslav F. Kaplan –  Przewodniczący Rady (do 29.02.2008 r.) /  
Chairman of the Supervisory Board (to 29th Feb.2008)

Michel Rzonzef –  Przewodniczący Rady (od 01.04.2008 r.) /  
Chairman of the Supervisory Board (from 1st April 2008)

Serge Lussier – Wiceprzewodniczący Rady / Deputy Chairman of the Supervisory Board
Łukasz Rędziniak – Sekretarz Rady (do 22.11.2007 r.)1 / Secretary (until 22nd Nov. 2007)1

Andrzej Kalwas – Sekretarz Rady (od 18.12.2007 r.) / Secretary (from 18th Dec. 2007)
Dominikus Golsong – Członek Rady / A member of the Supervisory Board
Leszek Kurcz – Członek Rady / A member of the Supervisory Board
Jacek Osowski – Członek Rady (od 27.09.2007 r.) / A member of the Supervisory Board (from 27th Sept. 2007)

The 13th term of office of T.C. Debica S.A. Management 
and Supervisory Board expired on 11th May, i.e. the 
date of the General Meeting of Shareholders. 
The 13th term Management Board members were:

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. XIII kadencji działała 
w składzie:

Jaroslav F. Kaplan – Przewodniczący Rady / Chairman of the Supervisory Board
Serge Lussier – Wiceprzewodniczący Rady / Deputy Chairman of the Supervisory Board
Łukasz Rędziniak – Sekretarz Rady / Secretary of the Supervisory Board
Dominikus Golsong – Członek Rady / A member of the Supervisory Board
Czesław Łączak – Członek Rady / A member of the Supervisory Board

The 13th term Supervisory Board of T.C. Debica S.A. 
consisted of:

The 14th term of office of T.C. Debica S.A. Management 
and Supervisory Board commenced on 11 May, i.e. the 
date of the General Meeting of Shareholders.
The following Management Board members were 
appointed for its 14th term of office:

Mr. Zdzisław Chabowski resigned from the position 
of the President of the Management Board on 11th 

December 2007, effective as of 31st December 2007. 
The Company’s Supervisory Board appointed Mr. 
Jacek Pryczek to the position of the President of the 
Management Board as of 1st January 2008.

The following persons were appointed to the 
14th term of office of the Supervisory Board:

1  Resigned from the position of the Supervisory Board Member 
due to appointment to the position of the Undersecretary of 
State at the Ministry of Justice as of 22nd Nov. 2007

1  Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z powodu 
powołania 22.11.2007 r. na stanowisko  Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości.
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W 2007 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% 
kapitału byli:

•  Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiada-
jący 8 264 092 akcji stanowiących 59,87% kapitału 
zakładowego Spółki

•  PZU Życie S.A. posiadający 719 000 akcji stanowią-
cych 5,21% kapitału zakładowego; zgodnie z umową 
o zarządzanie prawo głosu wykonywał PZU Asset Ma-
nagement S.A.

•  TFI PZU S.A. posiadający 701 438 akcji stanowiących 
5,1% kapitału Zakładowego; zgodnie z umową o za-
rządzanie prawo głosu mógł wykonywać PZU Asset 
Management S.A.

Ponadto łączna ilość akcji Spółki należących do innych 
podmiotów (w tym należących do PZU Życie S.A.,  
TFI PZU S.A. oraz PZU S.A.), których portfelem inwesty-
cyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A., wynosiła 
2 009 883, co stanowi 14,561% kapitału zakładowego

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy Spółki zwołanym na dzień 14 lutego 2008 r. nastę-
pujące podmioty zarejestrowały akcje, których liczba 
stanowiła co najmniej 5% kapitału zakładowego: 

•  Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiada-
jący 8 264 092 akcji stanowiących 59,87% kapitału 
zakładowego Spółki

•  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z sie-
dzibą w Warszawie, posiadający 740 474 akcji, sta-
nowiących 5,36% kapitału zakładowego Spółki oraz  
5,36% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki

•  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z sie-
dzibą w Warszawie, posiadający 739 000 akcji, sta-
nowiących 5,35% kapitału zakładowego Spółki oraz 
5,35% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 

 

Ponadto łączna ilość akcji Spółki należących do innych 
podmiotów (w tym należących do PZU Życie S.A.), 
których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset 
Management S.A., wynosiła 2 009 883, co stanowiło 
14,56% kapitału akcyjnego Spółki.

W dniu 2 kwietnia 2008 r. PZU Życie S.A. z siedzibą 
w Warszawie poinformował Spółkę, iż w wyniku trans-
akcji sprzedaży 130 670 akcji Spółki dokonanej przez 
PZU Asset Management S.A. w ramach zarządzania port-
felami PZU Życie S.A. według stanu na dzień 31 marca 

In 2007 the shareholders holding above 5% of 
shareholders’ equity included:

•  Goodyear S.A., based in Luxembourg, holding 8 264 092 
shares accounting for 59.87% of the Company’s initial 
capital

•  PZU Życie S.A. holding 719 000 shares accounting 
for 5.21% of the Company’s initial capital; pursuant 
to the management contract the right to vote was 
exercised by PZU Asset Management S.A.

•  TFI PZU S.A., Investment Fund Society, holding 701 438 
shares, accounting for 5.1% of the Company’s initial 
capital; pursuant to the management contract the right 
to vote was exercised by PZU Asset Management S.A.

Additionally the total number of Company shares held 
by other entities (including entities owned by PZU 
Życie SA, TFI PZU S.A. and PZU SA), whose investment 
portfolio was managed by PZU Asset Management 
S.A., amounted to 2 009 883 shares, which accounted 
for 14.561% of the initial capital. 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders, 
held on February 14, 2008, the following entities 
registered their shares that accounted, at least, for 
5% of the initial capital:

•  Goodyear S.A. based in Luxembourg, holding 
8 264 092 shares, accounting for 59.87% of the 
Company’s initial capital. 

•  PZU “Złota Jesień” Open Pension Fund, based in 
Warsaw, holding 740 474 shares, accounting for 
5.36% of the Company’s initial capital and for 5.36% 
of the total number of votes at the Company’s General 
Meeting of Shareholders. 

•  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., life 
insurance company, based in Warsaw, holding 739 000 
shares, accounting for 5.35% of the Company’s initial 
capital and for 5.35% of the total number of votes at 
the Company’s General Meeting of Shareholders.

Additionally the total number of Company shares held 
by other entities (including those owned by PZU Życie 
S.A.), whose investment portfolio is managed by PZU 
Asset Management S.A., amounted to 2 009 883, 
which accounted for 14.56% of the Company’s initial 
capital.

On April 2, 2008 PZU Życie S.A. based in Warsaw 
informed the Company that pursuant to the sales 
transaction 130 670 shares in the Company was sold by 
PZU Asset Management S.A. as a part of PZU Życie S.A. 
portfolio management activities. As of March 31, 2008  

Kapitał짧Akcyjny짧T.C.짧Dębica짧S.A.
Shareholders’ Equity of T.C. Debica S.A.
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2008 r. PZU Życie S.A. posiadał łącznie 627 654 akcje 
Spółki co stanowi 4,55% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz 4,55% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 

Również 2 kwietnia 2008 r. Spółka otrzymała informację 
od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z sie-
dzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz 
zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych 
(„Fundusze TFI PZU”) informację, iż w wyniku rozliczenia 
transakcji sprzedaży akcji Spółki według stanu na dzień 
31 marca 2008 r. Fundusze TFI PZU SA posiadały 656 484 
akcje Spółki, stanowiące 4,7562% udziału w kapitale za-
kładowym Spółki i dające prawo do 656 484 głosów, sta-
nowiących 4,7562% ogólnej liczby głosów.

W dniu 4 kwietnia 2008 r. Spółka otrzymała informację 
od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. 
z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Otwar-
tego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” S.A., 
informację, iż w wyniku sprzedaży akcji Spółki, w od-
powiedzi na wezwanie spółki Goodyear SA, w transak-
cji na GPW w Warszawie rozliczonej w dniu 31 marca 
2008 r. OFE PZU „Złota Jesień” S.A. posiadał 614 205 
akcji Spółki, stanowiące 4,45% udziałów w kapitale za-
kładowym Spółki i dające prawo do 614 205 głosów, 
stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów.

W dniu 4 kwietnia 2008 r. Spółka otrzymała informację 
od The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą 
w Akron, USA (Goodyear) informację, że w wyniku we-
zwania do zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki, ogło-
szonego 26 lutego 2008 r. na podstawie art. 72 ustawy 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz 
o spółkach publicznych przez jego spółkę zależną Good-
year SA z siedzibą w Luksemburgu, Goodyear pośrednio 
nabył 844 728 akcji Spółki stanowiących 6,12% kapitału 
zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 
844 728 głosów na WZA Spółki, stanowiących 6,12% 
ogólnej liczby głosów na WZA Spółki, i obecnie pośred-
nio posiada 9 108 820 akcji Spółki stanowiących 65,99% 
udziału w kapitale zakładowym Spółki i dające prawo do 
9 108 820 głosów, stanowiących 65,99% ogólnej liczby 
głosów.

Zasady ładu 
korporacyjnego
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. informuje, że Spół-
ka przestrzegała w 2007 roku zasad zawartych w „Do-
brych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r.”, 
zgodnie z oświadczeniem Spółki przekazanym w Rapor-
cie Bieżącym nr 6/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r.

PZU Życie S.A. held the total number of 627 654 shares 
in the Company, accounting for 4.55% in the Company’s 
initial capital and for 4.55% of total number of votes at 
the Company’s General Meeting of Shareholders.

Also on April 2, 2008 the Company was informed by the 
PZU SA Investment Fund Society, based in Warsaw, 
acting on behalf and to the benefit of the investment 
funds under its management („TFI PZU Funds”) 
that as a result of clearing the sales transaction of 
Company shares on March 31, 2008 TFI PZU SA Funds 
held 656 484 shares in the Company, accounting 
for 4.7562% in the Company’s initial capital giving 
entitlement to 656 484 votes, accounting for 4.7562% 
of the total number of votes.

On April 4, 2008 the Company was advised by PZU S.A. 
Universal Pension Society, based in Warsaw, acting on 
behalf of PZU „Złota Jesień” S.A. Open Pension Fund 
that pursuant to the sales of Company shares, in reply 
to the takeover bid for the Company made by Goodyear 
SA, during the transaction made at the Warsaw Stock 
Exchange and cleared on March 31, 2008, PZU „Złota 
Jesień” S.A. Open Pension Fund held 614 205 shares in 
the Company, accounting for 4.45% in the Company’s 
initial capital and giving entitlement to 614 205 votes, 
accounting for 4.45% of the total number of votes.

On April 4, 2008 the Company was advised by The 
Goodyear Tire & Rubber Company based in Akron, 
USA (Goodyear) that following the takeover bid for the 
Company, made on February 26, 2008, on the grounds of 
Art. 72 of Act on Public Offering, Conditions Governing 
the Introduction of Financial Instruments to Organized 
Trading and Public Companies, via its subsidiary 
Goodyear SA based in Luxembourg, Goodyear acquired 
indirectly 844 728 shares in the Company, accounting 
for 6.12% of the Company’s initial capital and giving 
entitlement to exercise 844 728 votes at the Company’s 
General Meeting of Shareholders, accounting for 
6.12% of the total number of votes at the Company’s 
General Meeting of Shareholders, and currently it holds 
indirectly 9 108 820 shares in the Company, accounting 
for 65.99% in the Company’s initial capital and giving 
entitlement to 9 108 820 votes, accounting for 65.99% 
of the total number of votes.

Corporate  
Governance
The Management Board of Tire Company Debica S.A. 
informs that in 2007 the Company complied with the 
principles laid down in the “2005 Good Practices in Public 
Companies” pursuant to the Company statement attached 
to the Current Report No 6/2007, dated April 3, 2007.
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Produkty T.C. Dębica S.A.
T.C. Dębica S.A. Products

Opony do samochodów osobowych i dostawczych

T.C. Dębica S.A. produkuje szeroką gamę opon do sa-
mochodów osobowych i dostawczych pod markami: 
Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava oraz markami 
prywatnymi. Marka Dębica jest klasyczną marką opon 
do samochodów osobowych. Od kilku lat niezmiennie 
utrzymuje wiodącą pozycję na polskim rynku. 

Paleta opon osobowych obejmuje 4 rodziny opon let-
nich, 3 rodziny opon całorocznych oraz 3 rodziny opon 
zimowych.

Opony osobowe letnie:

- VIVO  –––––––––––––––––––––––––––––––––  1 rozmiar
- PASSIO  ––––––––––  21 rozmiarów (+2 wzmocnione)
- PASSIO 2  ––––––––– 12 rozmiarów (+2 wzmocnione)
- FURIO  ––––––––––––––––––––––––––––  20 rozmiarów

Opony osobowe całoroczne:

- D-124  ––––––––––––––––––––––––––––––––  2 rozmiary
- NAVIGATOR  –––––––––––––––––––––––  9 rozmiarów
- NAVIGATOR 2  –––––––––––––––––––––  12 rozmiarów

Opony osobowe zimowe:

- FRIGO  –––––––––––––––––––––––––––––––  4 rozmiary
- FRIGO DIRECTIONAL  –––––––––––––––––  4 rozmiary
- FRIGO 2  ––––––––––––––––––––––––––  15 rozmiarów

DĘBICA PASSIO 2

W 2007 roku rozpoczęto produkcję tych nowych opon 
do samochodów osobowych. Dębica Passio 2 będzie 
stanowić najważniejszy punkt oferty produktowej 
w 2008 roku. Odpowiada ona na potrzeby klientów 
w zakresie bezpieczeństwa i wysokich parametrów 
jezdnych. Szczególną zaletą opony jest wysoka od-
porność na ścieranie, dzięki czemu produkt zapewnia 
znacznie dłuższe przebiegi. Specjalnie zaprojektowa-
na mieszanka gwarantuje wysoki poziom bezpieczeń-
stwa i krótką drogę hamowania. Paleta produktowa 
obejmuje 12 najpopularniejszych rozmiarów. Dwa roz-
miary występują w wersji wzmocnionej, stosowanej 
w lekkich samochodach dostawczych.

Dębica consumer tires (passenger and van tires)  

T.C. Debica S.A. manufactures a wide range of 
passenger and van tires under the following brands: 
Debica, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava as well as 
under private labels. Debica brand is the major 
passenger tire brand. It has been an unquestionable 
leader in the Polish market for several years. 

The passenger tire offer includes 4 families of summer 
tires, 3 families of all-season tires and 3 families of 
winter tires.

Summer passenger tires:

- VIVO  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––  1 size
- PASSIO  ––––  21 sizes (including 2 reinforced sizes )
- PASSIO  ––––  12 sizes (including 2 reinforced sizes )
- FURIO  –––––––––––––––––––––––––––––––––  20 sizes

All-season passenger tires:

- D-124  –––––––––––––––––––––––––––––––––––  2 sizes
- NAVIGATOR  ––––––––––––––––––––––––––––  9 sizes
- NAVIGATOR  –––––––––––––––––––––––––––  12 sizes

Winter passenger tires:

- FRIGO  ––––––––––––––––––––––––––––––––––  4 sizes
- FRIGO DIRECTIONAL  –––––––––––––––––––––4 sizes
- FRIGO 2  ––––––––––––––––––––––––––––––   15 sizes

DĘBICA PASSIO 2

The production of these tires was launched in 2007. 
Dębica Passio 2 will be the main product in the 2008 
offer. It meets the safety and high performance 
requirements. The tire is wear resistant, so that it 
ensures much longer mileage. Specially designed 
rubber mixture guarantees high safety level and 
short  breaking distance. The product range includes 
12 most popular sizes. Two sizes are offered in 
the reinforced version that can be used for light 
commercial vehicles.
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DĘBICA NAVIGATOR 2

Opona całoroczna, wysoko oceniana przez klientów. 
Posiada zrównoważone parametry i jest polecana 
dla kierowców, którzy zdecydowali się korzystać 
z jednego kompletu opon zarówno w sezonie letnim, 
jak i zimowym. Opona dostępna w 12 rozmiarach  
od 13 do 15 cali.

DĘBICA FRIGO 2

Opona Dębica Frigo 2 swą konstrukcją odpowiada na 
specyficzne potrzeby polskich kierowców. Dzięki spe-
cjalnej mieszance, opona ta zapewnia dobrą przyczep-
ność w zmiennych warunkach zimowych. Produkt jest 
dostępny w 15 rozmiarach od 13 do 16 cali.

OPONY DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 

Opony do pojazdów ciężarowych są produkowane 
przez T.C. Dębica S.A. pod markami: Goodyear, Dun-
lop, Fulda, Sava. W 2007 roku nastąpił dalszy rozwój 
produkcji w Dębicy, co czyni Spółkę jednym z najwięk-
szych producentów opon do pojazdów ciężarowych 
Polsce oraz w ramach koncernu Goodyear.

OPONY DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

W grupie opon rolniczych i przemysłowych w 2007 
roku T.C. Dębica S.A. oferowała 15 rozmiarów opon  
w 17 rzeźbach bieżnika oraz 3 rozmiary opon przemy-
słowych w dwóch rzeźbach bieżnika. 

Oferta T.C. Dębica S.A. obejmowała 5 grup opon:

Traktorowe prowadzące ––––––   4 rozmiary w sześciu 
 rzeźbach bieżnika 
Traktorowe napędowe –––––––––––––––––––  1 rozmiar 
Implement–––––––––––––––––– 5 rozmiarów w sześciu 
 rzeźbach bieżnika
Rolnicze małe  ––––––––––––  5 rozmiarów w czterech 
 rzeźbach bieżnika
Opony przemysłowe–––––––––––  4 rozmiary w dwóch 
 rzeźbach bieżnika.

W Dębicy produkuje się również opony rolnicze 
i przemysłowe pod pozostałymi markami z Grupy 
Goodyear.

DĘBICA NAVIGATOR 2

The all-season tire, highly valued by the clients.  It has 
balanced parameters and is recommended for the 
drivers who want to use the same tires in winter and 
summer seasons. Available in 12 sizes, from 13 to 15 
inches.

DĘBICA FRIGO 2

Dębica Frigo 2 meets the specific needs of Polish 
car owners. It has good road grip in variable winter 
conditions. Available in 15 sizes, from 13 to 16 inches.

DEBICA HEAVY TRUCK TIRES 

T.C. Debica S.A. manufactures heavy truck tires under 
the following brands: Goodyear, Dunlop, Fulda and 
Sava.  In 2007, Debica further expanded its production 
capacity and became one of the largest heavy truck 
tire makers in Poland as well as within the Goodyear 
concern.

DEBICA AGRICULTURAL MACHINERY TIRES

As regards agricultural and industrial tires, in 2007, 
T.C. Debica S.A. offered 15 sizes of tires with 17 tread 
patterns and 3 sizes of industrial tires with 2 tread 
patterns . 

T.C. Debica S.A. offer included 5 tire categories:

Tractor steering tires  ––––––––––––––––––––––  4 sizes
with 6 tread patterns

Tractor drive tires ––––––––––––––––––––––––––  1 size 
Implement  –––––––––––––––––––––––––––––––  5 sizes

with 6 tread patterns
Small agricultural tires  ––––––––––––––––––––  5 sizes

with 4 tread patterns
Industrial tires ––––––––––––––––––––––––––––  4 sizes 

with 2 tread patterns

Debica also manufactures agricultural and industrial 
tires under other brands of Goodyear Group.

D
ębica FR

IG
O

 2
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Sales and distribution
T.C. Debica S.A.sales in value terms with a breakdown 
into domestic and export markets

In 2007 total sales amounted to PLN 1 547 and was 
up by 1.4% against the same period in the previous 
year. Meanwhile export sales accounted for 76.0%, of 
total sales in value terms, whereas the domestic sales 
accounted for 24.0%.

The major export markets: Germany, France, Slovenia, 
Russia, England, Italy, Romania, USA and United Arab 
Emirates. 

T.C. Debica S.A. sales in value terms with a breakdown 
into replacement and oem markets

Replacement markets   ––––––––––––––––––––  97.9%
OEM markets  –––––––––––––––––––––––––––––– 2.1%

In 2007 direct sales to original equipment manufacturers 
(OEM) amounted to PLN 32.5 M and accounted for 
2.1% of total sales in value terms. 
Major domestic customers in OEM markets included:

– passenger cars:
 –  Fiat Auto Poland S.A. Tychy, an automotive 

producer
 – F.S.O. S.A. Warszawa, an automotive producer

– agricultural and industrial machinery:
 – VOLVO POLSKA  Sp. z o.o. Wrocław
 – CNH POLSKA  Sp. z o.o. Płock
 – SIPMA  S.A. Lublin
 – “PRONAR”  Sp. z o.o. Narew

– buses:
 –  SOLARIS BUS & COACH S.A. – Bolechowo near 

Poznań
 – AUTOSAN S.A. – Sanok

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

W 2007 roku sprzedaż wyniosła 1 547 mln złotych 
o 1,4% więcej niż w roku ubiegłym. Eksport stanowił 
76% całości wartości sprzedaży, a sprzedaż na rynku 
polskim 24,0%.

Główne eksportowe rynki sprzedaży to: Niemcy, Fran-
cja, Słowenia, Rosja, Anglia, Włochy, Rumunia, USA 
oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

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

Rynki wymiany  –––––––––––––––––––––––––––– 97,9%
Rynki oryginalnego wyposażenia –––––––––––––  2,1%

Sprzedaż bezpośrednia na rynki oryginalnego wypo-
sażenia wyniosła w 2007 roku 32,5 mln złotych i sta-
nowiła 2,1% całości wartości sprzedaży. 
Główni odbiorcy krajowi to producenci:

– samochodów osobowych:
 – Fiat Auto Poland S.A. – Tychy
 – F.S.O. S.A. – Warszawa

– maszyn rolniczych i przemysłowych:
 – VOLVO POLSKA Sp. z o.o. Wrocław
 – CNH POLSKA Sp. z o.o. Płock
 – SIPMA S.A. Lublin
 – ”PRONAR” Sp. z o.o. Narew
 
– autobusów:
 –  SOLARIS BUS & COACH S.A. – Bolechowo  

k/Poznania
 –  AUTOSAN S.A. – Sanok
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– naczep i przyczep:
 – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A.
 – ZASŁAW ZPiN Sp. z o.o. – Zagórz
 – PRIMBOX Sp. z o.o. – Wrocław
 – SOMMER Polska Sp. z o.o. – Brzeźnio
 – CMT Sp. z o.o. – Chojnice

Dystrybucja  opon  osobowych na rynkach eksporto-
wych pierwszego wyposażenia opierała się na współ-
pracy z firmą Goodyear. Odbiorcy w Europie to firmy 
GM Europe i Dacia Renault Group.

Na krajowym rynku wymiany sprzedaż odbywała 
się poprzez rozwiniętą sieć dystrybucji opon. Dystry-
bucja realizowana była głównie poprzez sprzedaż do: 
– regionalnych dystrybutorów ogumienia,
– franchisingowej sieci Premio,
–  serwisów oponiarskich – Autoryzowane Serwisy 

Grupy Goodyear.

Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne w 2007 roku wyniosły 118 mln 
złotych.
Działalność inwestycyjna przebiegała zgodnie z przy-
jętymi do realizacji planami określającymi rozwój 
i strategię Spółki, a skupiała się na następujących ob-
szarach:
–  konwersji mocy produkcyjnych, pozwalającej na pro-

dukcję najbardziej zaawansowanych technologicz-
nie opon osobowych o wysokich parametrach eks-
ploatacyjnych. Wydatki przeznaczone były na zakup 
maszyn i urządzeń oraz poprawę infrastruktury pro-
dukcyjnej. Głównymi zadaniami były: montaż i uru-
chomienie nowej linii mikserowej, rozpoczęcie bu-
dowy linii wytłaczania bieżników opon osobowych 
pozwalającej produkować elementy w najnowszej 
technologii oraz zakup i instalacja nakładarek, wy-
pełniacza, a także zakup, instalacja i modernizacja 
maszyn konfekcyjnych pozwalających wytwarzać 
opony z ekranem spiralnym, budowa nowego kanału 
prasowego, zakup i instalacja nowych pras,

–  zwiększeniu mocy produkcyjnych opon całostalo-
wych do 1700 opon na dobę,

–  modernizacji istniejącego parku maszynowego, in-
frastruktury, działań mających na celu uzyskanie 
oszczędności, poprawę efektywności produkcji, 
spełnienie wymogów BHP i przepisów ochrony śro-
dowiska,

– zakupie osprzętu produkcyjnego.

– semi-trailers and trailers:
 –  Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A., 

Precision Equipment Works
 – ZASŁAW ZPiN Sp. z o.o. – Zagórz
 – PRIMBOX  Sp. z o.o. – Wrocław
 – SOMMER Polska Sp. z o.o. – Brzeźnio
 – CMT Sp. z o.o. – Chojnice

The distribution of passenger car tires in the OEM 
export markets was based on the co-operation with 
Goodyear. The customers in Europe included GM 
Europe and Dacia Renault Group.

In the domestic replacement market sales was carried 
out through an expanded tire distribution network. 
The distribution was executed mainly through the 
following channels:  
– regional tire distributors,
–  Premio franchising network of fast-fit service 

stations,
–  Tire service stations – Goodyear Group’s Authorized 

Service Stations.

Investment activities
In 2007, capital expenditures were PLN 118 million.
The investment activities were conducted in accordance 
with the approved development and strategy plans in 
the following areas: 
–  conversion of production capacity, to allow 

production of most advanced high performance 
tires. The capital expenditures were allocated to the 
purchase of machinery and equipment and to the 
improvement of production infrastructure. The major 
tasks included: installation and commissioning of 
a new mixer line; commencement of car tire tread 
pressing line ensuring latest technology products as 
well as purchase and installation of tire applicators, 
filler; purchase, installation and modernization of 
finishing machines for production of spiral screen 
tires; new press channel, purchase and installation 
of new presses,

–  enhancement of all steel tire production capacity to 
1700 per day,

–  upgrading of existing machinery base, infrastructure; 
cost saving initiatives, enhancement of production 
effectiveness, compliance with H&S and environmental 
requirements,

–  purchase of production equipment.
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Major Events in 
the Research and 
Development Area
The research and development efforts focused on the 
following areas :

–  production cost reduction through structural and 
technological changes,

–  enhanced production capacity for higher speed 
index tires 

–  purchase and installation of a new mixer line, screen 
cutter, filler applicators, vulcanization presses,

–  installation of modern finishing machinery and 
upgrading of the existing ones,

–  successive reduction of emissions hazardous to the 
environment.

Awards to  
T.C. Debica S.A. 
Tire Company Debica S.A. has been winning awards 
from clients, business institutions and organizations 
for many years. In 2007 T.C. Debica S.A. and its 
products were well appreciated and praised both by 
clients and employees.

Debica tires were awarded the title of the Best Product 
of the Year 2007 in the Auto category, in the survey 
carried out by the “Reader’s Digest” monthly. Over 51% 
of the “Reader’s Digest” survey respondents indicated 
Dębica tires as the best product, and 27.3% admitted 
to have bought Dębica tires in the previous year. 

T.C. Debica S.A. was ranked first in the “List of 100 
Top Businesses in Subcarpathian Province“ in terms 
of sales and export volumes. The List was organized 
by the “Nowiny” daily and the Rzeszów School of 
Business.

In 2007 the Company was also ranked first in 
export sales category, generating over PLN 1.1 
billion. The ranking organized by scientists from the 
Rzeszów University of Information Technology and 
Management analyzes business achievements of 100 

Ważniejsze wydarzenia  
w dziedzinie badań  
i rozwoju technicznego
Rozwój techniczny skupiał się na następujących ob-
szarach:

–  obniżaniu kosztów produkcji poprzez wprowadzenie 
zmian konstrukcyjnych i technologicznych, 

–  zwiększeniu zdolności produkcyjnych dla opon 
o wyższych indeksach prędkości,

–  zakupie i instalacji nowej linii mikserowej, krajarki 
ekranu, nakładarek wypełniacza, pras wulkanizacyj-
nych,

–  instalacji nowoczesnych maszyn konfekcyjnych 
i modernizacji istniejących,

–  sukcesywnym ograniczeniu emisji czynników szko-
dliwych dla środowiska.

Nagrody dla  
T.C. Dębica S.A.
Firma Oponiarska Dębica S.A. od lat znajduje się w gro-
nie przedsiębiorstw, które zdobywają nagrody i to za-
równo te przyznawane przez klientów, jak i instytucje 
oraz organizacje gospodarcze. Rok 2007 potwierdził, 
że produkty T.C. Dębica S.A., jak i sama Spółka, są ob-
darzane wysokim zaufaniem i przez klientów, i przez 
pracowników.

Opony Dębica zostały Produktem Roku 2007 presti-
żowego miesięcznika „Reader’s Digest” w kategorii 
‘Auto’. Wskazało je w rankingu ponad 51% uczestni-
ków ankiety „RD”. Aż 27,3% ankietowanych wytypo-
wało opony Dębica jako te, które najchętniej i najczę-
ściej kupowali w ubiegłym roku. 

T.C. Dębica S.A. była również w minionym roku nu-
merem 1. pod względem przychodów ze sprzeda-
ży i wielkości eksportu na „Liście 100 największych 
przedsiębiorstw woj. podkarpackiego”. Listę jak co 
roku przygotował dziennik „Nowiny” oraz Wyższa 
Szkoła Zarządzania w Rzeszowie.

Spółka zajęła także pierwsze miejsce w 2007 roku 
w kategorii sprzedaży eksportowej, uzyskując najlep-
szy w swojej historii wynik – ponad 1,1 mld złotych. 
Ranking, tworzony przez zespół naukowców Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jest  
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zestawieniem osiągnięć biznesowych 100 najwięk-
szych firm z Podkarpacia, które są wizytówką i mają 
najsilniejszy wpływ na gospodarkę województwa. 
Jego wyniki stanowią ważny wskaźnik kondycji eko-
nomicznej regionu.

T.C. Dębica S.A. znalazła się również wysoko w ubie-
głym roku w prestiżowych rankingach 500 najwięk-
szych przedsiębiorstw dziennika „Rzeczpospolita” 
i tygodnika „Polityka”. Zajęła wysokie 140. miejsce 
w rankingu „Rzeczpospolitej”, w tym autorstwa „Po-
lityki” – 121. miejsce, a w kategorii największego eks-
portera 32. miejsce. To najwyższe lokaty wśród firm 
oponiarskich. 

Przewidywany rozwój T.C. 
Dębica S.A
Od lat strategia rozwoju i modernizacji T.C. Dębica 
S.A. zakłada rozbudowę i dostosowanie linii produk-
cyjnych do wytwarzania opon w najbardziej docho-
dowych segmentach rynku – przeznaczonych do sa-
mochodów osobowych do jazdy z wysokimi i bardzo 
wysokimi prędkościami (high performance i ultra high 
performance) oraz do pojazdów ciężarowych.

Kilkukrotnemu zwiększeniu produkcji zaawansowa-
nych technologicznie opon do samochodów osobo-
wych służy – przyjęty przez Zarząd Firmy Oponiarskiej 
Dębica S.A. i realizowany od marca 2007 roku – plan 
inwestycyjny na lata 2007-2010. W lutym 2008 roku 
Agencja Rozwoju Przemysłu SA zezwoliła Firmie Opo-
niarskiej Dębica S.A. na prowadzenie działalności go-
spodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec. Do 2011 roku, na terenie fabryki 
zostaną zmodernizowane istniejące nieruchomości 
oraz zostaną zakupione i uruchomione nowoczesne 
maszyny i urządzenia do produkcji opon do samocho-
dów osobowych wyższych klas. Zaplanowane inwe-
stycje będą na koniec ich realizacji kosztować 298 mln 
złotych. Inwestycje te są finansowane ze źródeł we-
wnętrznych i zewnętrznych. 

Inwestycja prowadzona w ramach Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro-Park Mielec zwiększy zatrudnie-
nie w fabryce w Dębicy o co najmniej 180 osób z obec-
nego poziomu około 2700 pracowników. W związku 
z planowanym zwiększeniem zatrudnienia, T.C. Dę-
bica S.A. zakupiła już systemy informatyczne, które 
dodatkowo usprawnią zarządzanie kapitałem ludzkim 
w Spółce.

top businesses in the Subcarpathian region that have 
the strongest impact on the provincial economy. The 
ranking provides an indicator of economic situation in 
the region.

T.C. Debica S.A. was also included in “Top 500” ranking 
by the “Rzeczpospolita” daily and the “Polityka” weekly. 
The Company was ranked 140th by the Rzeczpospolita 
daily,  and 121st by the Polityka weekly, and and won 
32nd position on the list of largest exporters. These are 
the top results among tire manufacturers. 

Planned development of 
T.C. Debica S.A.
T.C. Debica S.A. development and modernization 
strategy involves the expansion and adaptation of 
manufacturing lines for High Performance and Ultra 
High Performance passenger car and truck tires that 
are the most profitable market segments 

The investment plan for 2007-2010 approved by 
T.C. Debica S.A. Management Board assumes 
increased production of technologically advanced 
car tires. In 2008, Industrial Development Agency 
S.A. issued an operational permit for T.C. Debica S.A.  
to carry out business activities within Euro-Park 
Mielec Special Economic Zone. The Company is 
planning to erect new buildings and modernize the 
existing ones on its own site by 2011. There are also 
plans to purchase and commission modern machinery 
and equipment for premium class car tire production. 
Ultimately the capital expenditures will reach PLN 298 
million. The capital expenditures will be funded with 
own and external resources. 

The investment planned in the Euro-Park Mielec, 
Special Economic Zone will increase the employment 
level at the Dębica plant by, at least, 180 people (2 700 
at present). In connection with planned employment 
increase, T.C. Debica S.A. has already purchased 
IT systems to improve HR management at the 
Company.
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T.C. Dębica S.A. umacnia swoją konkurencyjna pozy-
cję na rynku również w produkcji opon do samocho-
dów ciężarowych.

W kwietniu 2007 roku, Firma Oponiarska Dębica S.A. 
oraz Goodyear - główny udziałowiec Spółki, wspólnie 
ogłosiły projekt zwiększenia produkcji opon do samo-
chodów ciężarowych w fabryce w Dębicy poprzez in-
westycje o wartości 8,5 mln USD. Aktualnie projekt 
ten jest realizowany.

The Goodyear Tire & Rubber Company ogłosiła 26 lute-
go 2008 roku dalsze plany rozbudowy produkcji opon 
do samochodów ciężarowych w T.C. Dębica S.A. 
i zwiększenia zatrudnienia. Celem ma być potrojenie 
produkcji z 1700 do 5000 sztuk dziennie i sprostanie 
rosnącemu popytowi na zaawansowane technicznie, 
wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych 
w Europie. Według szacunków Goodyeara, propono-
wana rozbudowa wymagałaby dodatkowych inwesty-
cji o wartości ponad 200 mln USD. 

Dzięki realizowanym inwestycjom do 2011 roku, 
T.C. Dębica S.A. umocni pozycję jednego z największych 
dostawców opon produkowanych dla Goodyeara. 
Obecnie fabryka w Dębicy należy do największych 
zakładów Goodyeara w Europie i na świecie.

T.C. Debica S.A. has also strengthened its position  
in the truck tire market.

In April 2007, T.C. Debica S.A. and Goodyear, its main 
shareholder, announced jointly the plan to increase 
truck tire production at the Debica plant involving 
investment of US $ 8.5 million. The project is being 
implemented.

On February 26, 2008, the Goodyear Tire & Rubber 
Company announced its plans to enhance truck 
tire production capacity at T.C. Debica S.A. and 
to increase employment. The goal is to enhance 
production capacity from 1700 to 5000 tires per day 
and to meet the growing demand for high quality, 
technologically advanced truck tires in Europe. 
According to Goodyear’s estimates, the planned 
production capacity enhancement would require 
additional investments of over US $ 200 million. 

As a result of investments planned through 2011, 
T.C. Debica S.A. will strengthen its position as one 
of the major suppliers of tires made for Goodyear. 
At present, the Debica plant is one of the largest 
Goodyear’s plant in Europe and in the world.
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Raport짧Środowiskowy
Environmental Report

Środowisko naturalne jest współtworzone przez sze-
reg różnorodnych czynników, takich jak gleba, woda, 
powietrze oraz roślinność i zwierzęta. Ich wzajemne 
relacje podlegają mechanizmowi samoregulacji, któ-
ry prowadzi – jeżeli nie przeszkadzają temu czynniki 
zewnętrzne – do równowagi. Ostatnie lata przyno-
szą coraz więcej wyników badań, które potwierdza-
ją, że wpływ człowieka na środowisko naturalne był 
w ostatnich stuleciach tak duży, iż bez podjęcia inten-
sywnych działań naprawczych nie będzie możliwe ura-
towanie wielu ekosystemów, bezpowrotnie zostanie 
straconych wiele gatunków fauny i flory. 

Dzięki swojej rozległej wiedzy, człowiek ma możliwość 
wywierania zarówno korzystnego, jak i szkodliwego 
wpływu na otaczające środowisko. Nadal zdarza się, 
że stosowaniu rozmaitych rozwiązań technicznych to-
warzyszy niedostateczna troska o precyzyjne określa-
nie skutków dla środowiska naturalnego danego proce-
su produkcji. W takiej sytuacji dochodzi do zachwiania 
naturalnej równowagi, degradacji środowiska. 

Firma Oponiarska Dębica S.A. od lat podejmuje wszech-
stronne działania – m.in. modernizacja procesu pro-
dukcji, innowacje technologiczne – zmierzające do jak 
najskuteczniejszego ograniczania szkodliwego wpływu 
fabryki w Dębicy na środowisko naturalne. W ramach 
dbałości o przyrodę fabryka w Dębicy stosuje się nie 
tylko do międzynarodowych przepisów (m.in. Protokołu 
z Kioto dot. redukcji emisji dwutlenek węgla w latach 
2008-2012), ale również ogólnoeuropejskich i krajo-
wych. Szczegółowe dane dot. kluczowych obszarów 
– z punktu widzenia minimalizacji negatywnego wpły-
wu na środowisko – tj. zużycia zasobów wodnych oraz 
energii, emisji gazów do atmosfery oraz ilości odpadów 
można znaleźć poniżej.

Woda i ścieki 

Woda w procesie produkcyjnym stosowana jest jako 
nośnik energii w postaci pary oraz czynnik chłodzą-
cy. W celu maksymalnego ograniczenia jej zużycia 
stosowane są obiegi zamknięte oraz eliminacja z pro-
cesu poprzez zmiany technologii. Dokonano tego po-
przez eliminację ciepłej wody. Pozwoliło to utrzymać 

The natural environment is made up of several 
factors such as soil, water, air, flora and fauna. Their 
interrelations are controlled by the self-regulatory 
mechanism, which, if not disturbed by external factors, 
ensures proper balance. The research conducted over 
the past few years has confirmed that the impact of 
the human beings on the natural environment has 
been so great in the past few centuries that without 
intensive rectification measures we will not be able to 
save many ecosystems, while numerous species of 
fauna and flora will become extinct forever. 

Due to their extensive knowledge, people have the 
ability to affect their natural environment, both in positive 
and negative way. It still happens that, while various 
technical solutions are applied, there is insufficient 
focus on how a given production process will affect the 
natural environment. In such case, the natural balance 
is upset leading to degradation of the environment. 

Tire Company Debica S.A. has been undertaking 
comprehensive measures for years now. They 
include modernization of the production process 
and innovative technologies aimed at most effective 
reduction of hazards to the natural environment. The 
Company has been implementing its environmental 
policy acting in line with the international (e.g. 
Kyoto Protocol on carbon dioxide emission in 2008-
2012) as well as European and Polish regulations. 
Details on key areas, where negative impact on the 
environment is minimized (i.e. reduced water and 
energy consumption, gaseous emissions and waste 
production) are provided below.

Water and effluent 

Water is used in the manufacturing process for 
heating (steam) and cooling. In order to reduce water 
consumption to the maximum, closed cycles are 
used as well as innovative technologies that eliminate 
the water from the process, i.e. elimination of hot 
water. Thanks to measures taken, in 2007 the water 
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w 2007 roku wskaźnik zużycia wody na tonę wyrobu 
na niezmienionym poziomie, przy wzroście tonażu 
i asortymentu wyrobów.

Ilość wody w m3 przypa-
dającej na 1 Mg wyrobów 
w latach 2004-2007

Odpady 

Zintegrowany system zarządzania jakością i środowi-
skiem przyczynił się do radykalnego obniżenia ilości 
odpadów. Poniższy wykres – ilustrujący proces elimi-
nacji odpadów niepoddawanych wtórnemu zagospo-
darowaniu, a zarazem ich ogólnego ograniczania – jest 
prezentowany po raz ostatni, bowiem w 2007 roku Fir-
ma Oponiarska Dębica S.A. zakończyła proces skła-
dowania odpadów nie nadających się do ponownego 
przerobu, poddając je spalaniu.

Ilość odpadów w Mg zde-
ponowanych na składowi-
sku zakładowym w latach 
2004-2007

Emisje technologiczne

Atmosfera jako mieszanina gazów kształtowała  
się przez wiele milionów lat. Skład powietrza ulega 
ciągłym zmianom w efekcie zachodzących natural-
nych procesów, jak i działalności człowieka. Do ma-
jących największy wpływ na stan atmosfery należą 
energetyka, transport samochodowy oraz technolo-

consumption rate per 1 ton of product remained at the 
same level, despite an increased product tonnage and 
product range.

Amount of water  
in m3 per 1 Mg of products  

in 2004-2007

Waste 

As a result of the integrated quality and environment 
management system, waste production has been 
radically reduced. The chart below, which presents 
the non-recycled waste elimination process and waste 
reduction process is presented for the last time, as 
since 2007, Tire Company Debica S.A. has been no 
longer storing non-recyclable waste, which has been 
incinerated instead.

The volume of waste  
in Mg of waste stored  

in the plant waste stockpile  
in 2004-2007

Process emissions

Atmosphere, as the mixture of gases, has been 
formed for millions of years. The air composition 
changes constantly as a result of natural processes as 
well as man’s activities. The factors with the greatest 
impact on the atmosphere include power industry, 
road transport as well as industrial technologies, 

 2004 2005 2006 2007

16

14

12

10

8

6

4

2

0

14
13

10 10

 2004 2005 2006 2007

800

700

600

500

400

300

200

100

0

715
649

582

393



Raport Roczny / Annual Report / 2007

31

gie przemysłowe, uwalniają do atmosfery dwutlenek 
węgla, węglowodory, tlenki siarki i azotu oraz pyły. 
Poddając obróbce mechanicznej i chemicznej węglo-
wodory w postaci kauczuków, olejów oraz rozpusz-
czalników, Firma Oponiarska Dębica S.A. szczególną 
uwagę zwraca na jak najskuteczniejsze ograniczenie 
ich emisji do atmosfery. Służą temu zwłaszcza zmiany 
technologiczne: eliminacja rozpuszczalnika węglowo-
dorowego poprzez podgrzewanie elementów – koń-
cówek bieżników lub ich cięcie bezpośrednio przed 
nałożeniem lub też zamianę olejów z zawartością 
wielopierścieniowych węglowodorów na oleje naf-
tenowe. Osiągnięte w minionym roku efekty ilustrują 
poniższe wykresy.

Wskaźnik zużycia benzyny 
w kg/1 Mg wyrobów  
w latach 2004-2007

Realizacja Protokołu z Kioto, rozumiana jako ograni-
czanie emisji dwutlenku węgla (CO2), prowadzona 
jest poprzez optymalizację zużycia energii cieplnej 
w procesie wulkanizacji. Jest to możliwe dzięki wpro-
wadzeniu technologii para – azot, jak i maksymalnym 
ograniczaniu strat ciepła w trakcie dostarczania pary 
do obiektów. Malejący poziom emisji dwutlenku wę-
gla w latach 2004-2007 prezentuje poniższy wykres.

Wielkość emisji dwutlenku 
węgla z ciepłowni zakładowej 
w tys. ton w latach 2004-2007

as they emit carbon dioxide, hydrocarbons, sulfur and 
nitrogen oxides and dust. In the process of mechanical 
and chemical processing of hydrocarbons in the form 
of rubber, oils and solvents, Tire Company Debica 
S.A. pays particular attention to the most effective 
reduction of air emissions. The main technologies 
applied for the above purpose include: elimination 
of hydrocarbon solvent by infrared warming of tread 
ends or by cutting them directly before installation as 
well as by replacing oils with polynuclear hydrocarbon 
content by naphtenic oils. The charts below present 
the results of the measures undertaken in the previous 
year.

Gasoline consumption rate  
in kg/ 1 Mg of products  

in 2004-2007

The Kyoto Protocol provisions regarding the reduction 
of carbon dioxide are implemented by optimizing 
thermal energy consumption in the vulcanization 
process. The above is achieved as a result of steam-
nitrogen technology as well as maximum reduction 
of heat losses during steam supply to the plant 
facilities. 
The chart below presents carbon dioxide emission 
reduction in 2004-2007.

Carbon dioxide emission from 
the heat generating plant  

in thousand tons  
in 2004-2007 
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Zużycie energii

Przygotowywaniu półfabrykatów do produkcji ogu-
mienia oraz procesowi wulkanizacji musi towarzyszyć 
zużycie energii elektrycznej i ciepła. Modernizacja 
procesów technologicznych przyniosła obniżenie zu-
życia energii cieplnej poprzez eliminację gorącej wody 
oraz efektywne wykorzystanie ciepła z pary. Wprowa-
dzając ogrzewanie miejscowe uzyskano także dalszą 
obniżkę zużycia energii przez Firmę Oponiarską Dębi-
ca S.A.

Wskaźnik zużycia energii 
BTL/LBS na jednostkę wyro-
bu w latach 2004-2007

Energy consumption

Semi-finished tire production process as well as 
vulcanization process require power and heat.  
Modernization of manufacturing processes allowed 
to reduce heat energy consumption by eliminating 
hot water use and efficient use of heat from steam. 
Tire Company Debica S.A. has further reduced energy 
consumption by introducing local heating systems.

BTL/LBS energy 
consumption per product 
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Sprawozdanie finansowe

Zamieszczone w niniejszej części informacje finansowe stanowią skrót sprawozdania finansowego za 2007 rok, 
sporządzonego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz zgodnie z Roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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 finan-
sowego za 2007 rok, które zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiej Agencji Prasowej, 
a także będzie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy T.C. Dębica S.A.
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w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN (oprócz wartości księgowej na 1 akcję)

AKTYWA rok 2007 rok 2006

I. Aktywa trwałe 592 264 523 083

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 064 5 799

2. Rzeczowe aktywa trwałe 560 516 493 557

3. Inwestycje długoterminowe 12 511 9 584

3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 12 511 9 584

a) w pozostałych jednostkach 12 511 9 584

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 173 14 143

4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 173 14 143

II. Aktywa obrotowe 517 016 539 676

1. Zapasy 174 334 175 373

2. Należności krótkoterminowe 300 041 316 300

2.1. Od jednostek powiązanych 219 195 225 404

2.2. Od pozostałych jednostek 80 846 90 896

3. Inwestycje krótkoterminowe 42 327 46 164

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 327 46 164

a) w pozostałych jednostkach 2 295 1 124

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40 032 45 040

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 314 1 839

Aktywa razem 1 109 280 1 062 759

Bilans
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w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN (oprócz wartości księgowej na 1 akcję)

PASYWA rok 2007 rok 2006

I. Kapitał własny 639 808 613 148

1. Kapitał zakładowy 110 422 110 422

2. Kapitał zapasowy 310 603 310 603

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 84 003 84 003

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 77 754 47 128

5. Zysk (strata) netto 57 026 60 992

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 469 472 449 611

1. Rezerwy na zobowiązania 46 876 45 954

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 749 38 914

1.2. Pozostałe rezerwy 5 127 7 040

a) krótkoterminowe 5 127 7 040

2. Zobowiązania długoterminowe 1 916 1 626

2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 916 1 626

3. Zobowiązania krótkoterminowe 353 186 339 852

3.1. Wobec jednostek powiązanych 81 505 84 484

3.2. Wobec pozostałych jednostek 270 821 254 569

3.3. Fundusze specjalne 860 799

4. Rozliczenia międzyokresowe 67 494 62 179

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 67 494 62 179

a) długoterminowe 25 649 22 646

b) krótkoterminowe 41 845 39 533

Pasywa razem 1 109 280 1 062 759

Wartość księgowa 639 808 613 148

Liczba akcji 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 46,35 44,42

Bilans
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w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN (oprócz wartości księgowej na 1 akcję)

POZYCJE POZABILANSOWE rok 2007 rok 2006

1. Inne (z tytułu) 85 787 100 751

 –  zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy 
najmu nieruchomości

63 935 79 406

 –  zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na 
dostawę gazu

16 957 21 345

 –  zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy 
najmu ruchomości

4 895

Pozycje pozabilansowe, razem 85 787 100 751

Pozycje pozabilansowe
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w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN (oprócz wartości księgowej na 1 akcję)

rok 2007 rok 2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 546 539 1 525 810

− w tym od jednostek powiązanych 1 314 111 1 250 959

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 515 711 1 495 863

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30 828 29 947

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 381 907 1 340 768

− w tym od jednostek powiązanych 1 209 325 1 133 992

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 354 763 1 315 827

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27 144 24 941

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 164 632 185 042

IV. Koszty sprzedaży 34 925 32 908

V. Koszty ogólnego zarządu 51 304 45 238

VI. Zysk (strata) na sprzedaży 78 403 106 896

VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 320 5 637

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 963 4 068

2. Inne przychody operacyjne 3 357 1 569

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 395 36 116

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 807 3 569

2. Inne koszty operacyjne 7 588 32 547

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73 328 76 417

X. Przychody finansowe 4 557 4 936

1. Odsetki, w tym: 458 264

2. Inne 4 099 4 672

Rachunek zysków i strat
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w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN (oprócz wartości księgowej na 1 akcję)

rok 2007 rok 2006

XI. Koszty finansowe 6 802 5 495

1. Odsetki, w tym: 6 208 5 411

2. Aktualizacja wartości inwestycji 0 84

3. Inne 594 0

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 71 083 75 858

XIII. Zysk (strata) brutto 71 083 75 858

XIV. Podatek dochodowy 14 057 14 866

a) część bieżąca 11 253 11 258

b) część odroczona 2 804 3 608

XV. Zysk (strata) netto 57 026 60 992

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 57 026 60 992

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

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,13 4,42

Rachunek zysków i strat
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w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN

rok 2007 rok 2006

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 613 148 603 226

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

613 148 603 226

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 310 603 310 603

2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 603

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 84 003 84 003

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 84 003 84 003

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 47 128 47 094

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 30 626 34

a) zwiększenia (z tytułu) 30 626 34

   –  przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku  
za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy

34

   –  przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku  
za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy

30 626

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 77 754 47 128

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 60 992 51 104

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 60 992 51 104

Zestawienie zmian w kapitale własnym
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w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN

rok 2007 rok 2006

5.2.  Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu,  
po uzgodnieniu do danych porównywalnych

60 992 51 104

a) zmniejszenia (z tytułu) 60 992 51 104

– dywidenda dla akcjonariuszy 30 366 51 070

−  przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku  
za 2005 rok, z możliwością  podziału między akcjonariuszy

34

−  przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku  
za 2006 rok, z możliwością  podziału między akcjonariuszy

30 626

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

6. Wynik netto 57 026 60 992

a) zysk netto 57 026 60 992

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 639 808 613 148

III.  Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)

639 808 613 148

Zestawienie zmian w kapitale własnym
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Rachunek przepływu środków pieniężnych

w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN

rok 2007 rok 2006

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 57 026 60 992

II. Korekty razem 85 806 17 802

1. Amortyzacja 46 432 41 122

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 684 - 2 017

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 025 2 824

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - 1 131 - 3 590

5. Zmiana stanu rezerw 922 10 245

6. Zmiana stanu zapasów 1 039 - 12 530

7. Zmiana stanu należności 16 259 - 28 205

8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

15 864 17 092

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 810 - 4 100

10. Inne korekty - 4 098 - 3 039

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) – metoda pośrednia

142 832 78 794

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 7 263 5 795

1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

6 878 5 734

2. Z aktywów finansowych, w tym: 385 61

a) w pozostałych jednostkach 385 61

– odsetki 385 61

II. Wydatki 99 225 98 037

1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

99 225 98 037

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - 91 962 - 92 242
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w tys. PLN z dokładnością do 1 000 PLN

rok 2007 rok 2006

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0 69 592

1. Kredyty i pożyczki 69 592

II. Wydatki 55 194 55 083

1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 30 366 51 070

2. Spłaty kredytów i pożyczek 20 844

3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 574 1 128

4. Odsetki 3 410 2 885

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - 55 194 14 509

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) - 4 324 1 061

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 5 008 3 078

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - 684 2 017

F. Środki pieniężne na początek okresu 43 738 42 677

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 39 414 43 738

– o ograniczonej możliwości dysponowania 859 920

Rachunek przepływu środków pieniężnych
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1. Zasady sporządzania sprawozdań 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2007, obejmujące okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.  
i  porównywalne dane finansowe za rok 2006, obejmujące okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

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

W opiniach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie było zastrzeżeń, które wymagałyby 
korekt w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub w porównywalnych danych finansowych. 

2. Zasady prowadzenia rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. (Dz. U. 121, poz. 591 z późniejszymi zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1744) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych  
(Dz. U. Nr 149, poz. 1674). 

2.2. 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

2.3. Środki trwałe i amortyzacja 
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
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 spełnia-
jącej przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy. 

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 (zgodne ze stawkami w Grupie Goodyear): 
 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 nowoprzyjętych środków trwałych o wartości do 5 000 USD Spółka stosuje jednorazową amortyzację.

Informacja dodatkowa do sprawozdania 
finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.  
za 2007 rok
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2.4. 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 bilansowego 
lub przyjęcia do użytkowania.

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają: nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, po-
datek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 
kursowe, pomniejszony o przychody związane z różnicami kursowymi. 
 
2.5. Inwestycje długoterminowe 
Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia, pomniej-
szonych o odpisy spowodowane częściową, trwałą utratą wartości.

2.6. Zapasy
Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób:
a) Zapasy surowców i towarów wykazywane są według 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 zaawansowa-
nia 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 zdolności 
produkcyjnych. Wpływają one na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. W sy-
tuacji, gdy wystąpiła nieplanowana przerwa w produkcji, Spółka określa stopień wykorzystania zdolności produk-
cyjnych w oparciu o porównanie średniokwartalnego tonażu wyprodukowanego do tonażu założonego w planie 
rocznym dla kwartału, w którym wystąpiła nieplanowana przerwa. Jeśli odchylenie tonażu rzeczywistego od pla-
nowanego przekracza 15% koszty pośrednie produkcji poniesione w kwartale, w którym wystąpiła nieplanowana 
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.
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.

2.7. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 

2.8. Inwestycje krótkoterminowe 
Inwestycje krótkoterminowe przeznaczone do obrotu wykazywane są według ceny zakupu powiększonej o nali-
czone odsetki.

2.9. Operacje w walutach obcych
Operacje w walutach obcych rozliczane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 
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 kosz-
tów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych 
i prawnych.
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2.10. 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 aktuarialne 
dokonywane raz na koniec roku.

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

2.11. Rezerwa na podatek dochodowy 
W związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za ponie-
siony, 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 odliczenia 
podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

2.12. 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.

2.13. 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 emi-
sji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z podziału zysku zarówno w wysokości wymaganej ustawowo, jak 
i ponad tą wysokość. 

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

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

2.15. Przychody ze sprzedaży
Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o poda-
tek od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie wydania produktów, towarów lub materiałów. 
Przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone klientom upusty i inne 
ulgi traktowane według tych samych zasad co upusty. 

2.16. Koszty oraz pomiar wyniku finansowego
Koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Koszty 
uznawane 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 roz-
wiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych lub umorzonych zobowiązań, otrzyma-
nych dotacji, subwencji, dopłat, rekompensat i darowizn.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości 
rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, doko-
nane 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.
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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 ak-
tualizujące 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 przy-
chody 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 
przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, koszty nie podlegające odli-
czeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną.

3. Informacje o instrumentach finansowych 

Zmiany poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych 
aktywów pieniężnych) Spółki w okresie 12 miesięcy, kończącym się 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku 
przedstawiały się następująco:

(w tys. PLN) 
Aktywa finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa finansowe 
dostępne  

do sprzedaży

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

1 stycznia 2006 r. 7 441 228 19 648

– zwiększenia 10 671 - 69 592

– zmniejszenia 7 548 84

31 grudnia 2006 r. 10 564 144 89 240

1 stycznia 2007 r. 10 564 144 89 240

– zwiększenia 10 723 - -

– zmniejszenia 6 625 - 20 844

31 grudnia 2007 r. 14 662 144 68 396
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Ujęcie bilansowe

Długoterminowe aktywa finansowe

– w pozostałych jednostkach 12 367 144 

Krótkoterminowe aktywa finansowe

– w pozostałych jednostkach 2 295 

31 grudnia 2007 roku 14 662 144 

Kredyt w rachunku biężącym 

– w pozostałych jednostkach 68 396

31 grudnia 2007 roku 68 396

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

Spółka zawarła umowy nie będące instrumentem finansowym, których składnikiem jest wbudowany instrument 
pochodny. Instrumenty te dotyczą denominowanych w walucie obcej umów na zakup usług. Spółka wykazuje 
wbudowane instrumenty pochodne odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia je w wartości godziwej. Ustalenie 
wartości godziwej nastąpiło według kursu forward ogłoszonego dla danej waluty przez bank, z którego usług Spół-
ka korzysta. Zmiany wartości godziwej są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych 
w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. Wartość początkową umowy zasadniczej stanowi różnica między ceną 
nabycia z umowy zasadniczej a wartością godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego. 
Spółka posiada kredyty w rachunkach bieżących. Kredyty te ze względu na fakt, iż kwota wymagająca zapłaty nie 
różni się istotnie od ich wyceny według wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych wyniosły w 2007 r. ( w tys. zł).:

Kategoria zobowiązania odsetki zrealizowane

Kredyt w rachunku bieżącym 3 281

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za 2006 r. wyniosły 2 761 tys. zł.

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 aktualizującego 
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży odnosi się do kosztów finansowych. Spółka nie posiada instrumentów 
zabezpieczających. Odsetki uzyskane od należności własnych wyniosły 104 tys. zł.

Udzielone pożyczki

Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły.
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4. Kapitały

Kapitał akcyjny nie uległ zmianie i wynosił na 31 grudnia 2007 roku 110 422 tys. zł, co odpowiada 13 802 750 akcji 
o cenie nominalnej 8 zł każda. Według stanu na koniec grudnia 2007 r. właścicielem 8 264 092 akcji jest Goodyear 
Luxembourg, którego udział w kapitale własnym wynosi 59,87%.

5. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

A) Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tys. PLN)

 01.01.2007 31.12.2007 Zmiana

 1 2  (2 - 1)

1.  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym:

13 812 14 143 331

2. Zwiększenia 1 331 928 - 403

–  rezerwa na świadczenia pracownicze należne 
niewypłacone

0 288 288

– rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne  576 576

– rezerwa na restrukturyzację 786 48 - 738

– usługi niezafakturowane 91  - 91

– rezerwa na odszkodowanie OC produktu 412  - 412

– naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów 20  - 20

– odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 22 16 - 6

3. Zmniejszenia 1 000 898 - 102

–  rezerwa na świadczenia pracownicze należne 
niewypłacone

134  - 134

– rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 489  - 489

– odpis aktualizujący wartość należności od klientów 193 40 - 153

– obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 147 346 199

– rezerwa na udzielone gwarancje 34 75 41

– różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 3 1 - 2

– rezerwa na odszkodowanie OC produktu  412 412

– naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów  20 20

– pozostałe  4 4

4.  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

14 143 14 173 30
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B) Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tys. PLN)

 01.01.2007 31.12.2007 Zmiana

 1 2  (2 - 1)

1.  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym:

34 975 38 914 3 939

2. Zwiększenia 4 130 3 494 - 636

– różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 3 214 2 715 - 499

– dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 312  - 312

–  odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków 
pieniężnych

11  - 11

– wbudowane instrumenty pochodne 593 779 186

3. Zmniejszenia 191 659 468

– amortyzacja z ulg inwestycyjnych 191 206 15

–  odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków 
pieniężnych

 9 9

– dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej  444 444

4.  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem

38 914 41 749 2 835
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6. Bierne rozliczenia

Rozliczenia międzyokresowe (w tys. PLN)

01.01.2007 31.12.2007 Zmiana

 1 2 (2 -1)

a) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 62 177 67 494 5 317

– długoterminowe (wg tytułów) 22 646 25 649 3 003

 –  nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe  
i pośmiertne

22 246 25 506 3 260

 – udzielone gwarancje na ogumienie 400 143 - 257

– krótkoterminowe (wg tytułów) 39 531 41 845 2 314

 – świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 21 764 22 880 1 116

 –  nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe  
i pośmiertne

3 485 3 250 - 235

 – opłaty licencyjne należne a niezrealizowane 2 967 3 181 214

 – niezapłacone faktury za wcześniejszą płatność 929 875 - 54

 –  usługi wykonane a nie zafakturowane do dnia 
bilansowego

5 636 5 200 - 436

 – prowizje za usługi dealerów 3 963 4 144 181

 –  przewidywane koszty transportu związane ze sprzedażą  
i zakupem towarów 

58 1 308 1 250

 – udzielone gwarancje na ogumienie 269 129 - 140

 – koszty utylizacji opon ściągniętych z rynku krajowego 121 500 379

 – koszty reklamy 67 139 72

 – remonty 129 56 - 73

 – inne 143 183 40

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 0 - 2

– krótkoterminowe (wg tytułów) 2  - 2

– należne odszkodowania 2  - 2

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 62 179 67 494 5 315

7. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Na dzień 31.12.2007 r. stan odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wyniósł 1 950 tys. zł. Odpisów 
tych dokonano dla elektrociepłowni węglowej 1 684 tys. zł, dla produkcji opon rowerowych i dętek 184 tys. zł oraz 
82 tys. zł – odpis na budynek stacji pomp w Straszęcinie.
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Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniósł 1 547 tys. zł:
 – na wyroby 1 106 tys. zł
 – na materiały 441 tys. zł

8. Aktywność gospodarcza

W okresie sprawozdawczym nie zlikwidowano i nie zaniechano działalności gospodarczej w całości, czy też w czę-
ści, stąd też nie wystąpiły koszty zaniechanej produkcji. 

9. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych. 

Nie wystąpiły.

10. Przychody i koszty finansowe za rok 2007 (w tys. PLN)

1. Odsetki od kredytu obrotowego - 3 281

2. Odsetki uzyskane od lokat bankowych  385 

3. Odsetki uzyskane od odbiorców i zapłacone dostawcom oraz do budżetu  - 138

4. Odsetki niezrealizowane od odbiorców i dostawców  73

5. Dyskonto weksli i czeków obcych - 2 513

6. Odsetki od rat leasingowych  - 276

Razem odsetki plus dyskonto weksli i czeków obcych - 5 750

7. Różnice kursowe zrealizowane  2 098

8. Różnice kursowe niezrealizowane  - 2 692

Razem różnice kursowe  - 594

9. Aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych  4 098

10. Przychód z częściowego podziału majątku „Spółki Tarpan”  1

Razem inne 4 099

Ogółem wynik na działalności finansowej - 2 245

Ogółem przychody finansowe (z r-ku wyników) 4 557

Ogółem koszty finansowe (z r-ku wyników) 6 802

11. Ubezpieczenie majątku

Spółka ubezpiecza swoje mienie od wszystkich ryzyk bezpośredniej fizycznej utraty lub uszkodzenia. Spółka posia-
da również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz 
odpowiedzialności cywilnej produktu.

12. Powiązania kapitałowe

Na dzień 31.12.2007 r. Spółka powiązana jest kapitałowo ze spółką: Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku 
Spółka Akcyjna w Warszawie – 14% udziału w kapitale.
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Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Maja 1, obejmującego: 

a) wprowadzenie;

b)  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę  
1.109.280 tys. zł;

c)  rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 
57.026 tys. zł;

d)  zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwięk-
szenie kapitału własnego o kwotę 26.660 tys. zł;

e)  rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wpływy 
pieniężne netto w kwocie 4.324 tys. zł;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia-
łalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym 
na podstawie przeprowadzonego badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)   przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” –  
Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami);

b)  norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  
w Polsce.

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

Opinia niezależnego biegłego rewidenta
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Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. 
uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie” – Dz. U. 
z 2006 r. Nr 209 poz. 1744) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 

a)  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
b)  jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia 

oraz statutem Spółki; 
c)  przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz wynik 

finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:

Wojciech Maj
Członek Zarządu
Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 6128/2647

Spółka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144

Warszawa, 21 kwietnia 2008 r.
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Financial information provided herein represent an abstract of the 2007 Financial Statement, drawn up pursuant  
to the Accounting Act of September 29, 1994 and pursuant to the Decree of the Council of Ministers of October 
19, 2005 on current and periodic information provided by the issuers of securities.

The complete financial statement comprises Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of Changes in 
Equity, Cash Flow Statement, Introduction to Financial Statement, Explanatory Notes, Additional Explanatory 
Notes, Company’s Activity Report, Auditor’s Audit Report and a letter of the President of the Board addressed to 
the shareholders.

The Auditor’s Opinion attached hereto was issued for the complete 2007 Financial Statement, which was forwarded 
to the Financial Supervision Commission and the Polish Press Agency and will be also submitted to the General 
Meeting of Shareholders of T.C. Debica S.A.

Financial Statement 
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’000 PLN accurate to ’000 PLN (except for the item “Book value per share”)

Assets 2007 2006

I. Fixed assets 592,264 523,083

1. Intangible assets, of which: 5,064 5,799

2. Tangible fixed assets 560,516 493,557

3. Long-term investments 12,511 9,584

3.1. Long-term financial assets 12,511 9,584

a) in other companies 12,511 9,584

4. Long-term deferred assets 14,173 14,143

4.1. Deferred income tax 14,173 14,143

II. Current assets 517,016 539,676

1. Inventories 174,334 175,373

2. Short-term receivables 300,041 316,300

2.1. From related companies 219,195 225,404

2.2. From other companies 80,846 90,896

3. Short-term investments 42,327 46,164

3.1. Short-term financial assets 42,327 46,164

a) in other companies 2,295 1,124

b) cash and cash equivalents 40,032 45,040

4. Short-term deferred assets 314 1,839

Total Assets 1,109,280 1,062,759

Balance Sheet  
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’000 PLN accurate to ’000 PLN (except for the item “Book value per share”)

Shareholders’ equity and liabilities 2007 2006

I. Shareholders’ Equity 639,808 613,148

1. Share capital 110,422 110,422

2. Reserve capital 310,603 310,603

3. Revaluation capital 84,003 84,003

4. Other reserve capitals 77,754 47,128

5. Net profit (loss) 57,026 60,992

II. Liabilities and provisions for liabilities 469,472 449,611

1. Provisions for liabilities 46,876 45,954

1.1. Provision for deferred income tax 41,749 38,914

1.2. Other provisions 5,127 7,040

a) short-term provisions 5,127 7,040

2. Long-term liabilities 1,916 1,626

2.1. To other companies 1,916 1,626

3. Current liabilities 353,186 339,852

3.1. To related companies 81,505 84,484

3.2. To other companies 270,821 254,569

3.3. Special funds 860 799

4. Accrued liabilities 67,494 62,179

4.1. Accrued expenses and deferred income 67,494 62,179

a) long-term accruals 25,649 22,646

b) short-term accruals 41,845 39,533

Total Shareholders’ Equity and Liabilities 1,109,280 1,062,759

Book value 639,808 613,148

Number of shares 13,802,750 13,802,750

Book value per share (in PLN) – basic 46.35 44.42

Balance Sheet  
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’000 PLN accurate to ’000 PLN (except for the item “Book value per share”)

2007 2006

1. Other, of which: 85,787 100,751

–  Off-balance liabilities under the long-term real estate lease contract  63,935 79,406

–  Off-balance liabilities under the long-term gas supply contract 16,957 21,345

– Off-balance liabilities for long-term property lease contract 4,895

Total off-balance items 85,787 100,751

Off-balance items
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Profit and Loss Account

’000 PLN accurate to ’000 PLN (except for the item “Book value per share”)

2007 2006

I. Net sales revenues 1,546,539 1,525,810

– of which sales to related companies 1,314,111 1,250,959

1. Net sales of products 1,515,711 1,495,863

2. Net sales of merchandise and raw materials 30,828 29,947

II. Cost of products, merchandise and raw materials sold 1,381,907 1,340,768

– of which sold to related companies 1,209,325 1,133,992

1. Cost of products sold 1,354,763 1,315,827

2. Cost of merchandise and raw materials sold 27,144 24,941

III. Gross profit (loss) on sales 164,632 185,042

IV. Selling expenses 34,925 32,908

V. General administrative expenses 51,304 45,238

VI. Profit (loss) on sales 78,403 106,896

VII. Other operating income 4,320 5,637

1. Gain on disposal of non-financial fixed assets 963 4,068

2. Other operating income 3,357 1,569

VIII. Other operating expenses 9,395 36,116

1. Revaluation of non-financial fixed assets 1,807 3,569

2. Other operating costs 7,588 32,547

IX. Operating profit (loss) 73,328 76,417

X. Financial income 4,557 4,936

1. Interest receivable 458 264

2. Other financial income 4,099 4,672

XI. Financial expenses 6,802 5,495

1. Interest payable 6,208 5,411

2. Revaluation of investments  -    84

3. Other financial expenses 594  -    
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’000 PLN accurate to ’000 PLN (except for the item “Book value per share”)

2007 2006

XII. Profit (loss) on ordinary activities 71,083 75,858

XIII. Profit (loss) before taxation 71,083 75,858

XIV. Corporate income tax 14,057 14,866

a) current portion 11,253 11,258

b) deferred portion 2,804 3,608

XV. Net profit (loss) 57,026 60,992

Net profit (loss) (annualized) 57,026 60,992

Weighted average number of ordinary shares 13,802,750 13,802,750

Earning (loss) per ordinary share (in PLN) – basic 4.13 4.42

Profit and Loss Account
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Statement of Changes in Shareholders’ Equity

’000 PLN accurate to ’000 PLN

2007 2006

I. Opening balance of shareholders’ equity 613,148 603,226

I.a.  Opening balance of shareholders’ equity,  
after restatement to comparative data

613,148 603,226

1. Opening balance of share capital 110,422 110,422

1.1. Closing balance of share capital 110,422 110,422

2. Opening balance of reserve capital 310,603 310,603

2.1. Closing balance of reserve capital 310,603 310,603

3. Opening balance of revaluation capital 84,003 84,003

3.1. Changes in revaluation capital 0 0

a) additions, of which: 0 0

3.2. Closing balance of revaluation capital 84,003 84,003

4. Opening balance of other reserve capital 47,128 47,094

4.1. Changes in other reserve capital 30,626 34

a) additions, of which: 30,626 34

–  allocation of the reserve capital from the profit sharing  
for the year 2005, with the possibility of paying the dividend  
to the shareholders’

34

–  allocation of the reserve capital from the profit sharing  
for the year 2006, with the possibility of paying the dividend  
to the shareholders

30,626

4.2. Closing balance of other reserve capital 77,754 47,128

5. Opening balance of retained earnings 60,992 51,104

5.1. Opening balance of retained earnings 60,992 51,104
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Statement of Changes in Shareholders’ Equity

’000 PLN accurate to ’000 PLN

2007 2006

5.2.  Opening balance of retained earnings after 
restatement to comparative data

60,992 51,104

a) reductions, of which: 60,992 51,104

– dividend for shareholders 30,366 51,070

–  allocation of the reserve capital from the profit sharing  
for the year 2005, with the possibility of paying the dividend  
to the shareholders’

34

–  allocation of the reserve capital from the profit sharing  
for the year 2006, with the possibility of paying the dividend  
to the shareholders

30,626

5.3. Closing balance of retained earnings 0 0

6. Net profit (loss) 57,026 60,992

a) net profit 57,026 60,992

II. Closing balance of shareholders’ equity 639,808 613,148

III.  Shareholders’ equity adjusted by the proposed 
distribution of profit (loss coverage)

639,808 613,148
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Cash Flow Statement

’000 PLN accurate to ’000 PLN

 2007 2006

A. Operational cash flows

I. Net profit (loss) 57,026 60,992

II. Total adjustments 85,806 17,802

1. Depreciation and amortisation 46,432 41,122

2. Foreign exchange gains/losses 684 - 2,017

3. Interest and dividends 3,025 2,824

4. Investment activity gain/loss - 1,131 - 3,590

5. Change in provisions 922 10,245

6. Change in inventories 1,039 - 12,530

7. Change in receivables 16,259 - 28,205

8. Change in current liabilities (excluding loans and bank credits) 15,864 17,092

9. Change in deferred and accrued expenses 6,810 - 4,100

10.Other adjustments - 4,098 - 3,039

III. Net operational cash flows (l+/-ll) 142,832 78,794

B. Investment activity cash flows

I. Cash inflows 7,263 5,795

1. Disposal of intangible assets and tangible fixed assets 6,878 5,734

2. From financial assets, of which: 385 61

a) in other companies 385 61

– interest received 385 61

II. Cash ouflows 99,225 98,037

1. Purchases of intangible assets and tangible fixed assets 99,225 98,037

III. Net investment cash flows (I-II) - 91,962 - 92,242

C. Financial activity cash flows

I. Cash inflows 0 69,592

1. Bank credits and loans contracted 69,592
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’000 PLN accurate to ’000 PLN

2007 2006

II. Cash outflows 55,194 55,083

1. Dividends and other payments to shareholders 30,366 51,070

2. Payments of bank credits and loans 20,844

3. Finance lease commitments paid 574 1,128

4. Interest paid 3,410 2,885

III. Net financial activity cash flows (I-II) - 55,194 14,509

D. Total net cash flows (A.III+/-B.III+/-C.III) - 4,324 1,061

E. Change in balance-sheet cash and cash equivalents - 5,008 3,078

–  of which change in cash and cash equivalents due to foreign 
exchange gains/losses

- 684 2,017

F. Opening balance of cash and cash equivalents 43,738 42,677

G. Closing balance of cash and cash equivalents (F+/-D) 39,414 43,738

– of which those with restricted availability 859 920

Cash Flow Statement
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Notes to the 2007 Financial Statement  
of Tire Company Debica S.A. 

1. Principles of drawing up financial statements 

The financial statement for the year 2007 covers period from 01.01.2007 to 31.12.2007 and comparable financial 
data for the year 2006 covering the period from 01.01.2006 to 31.12.2006.

The financial statement was drawn up on the basis of going concern principle under the assumption that the 
Company will continue its business activities in the foreseeable future. There are no circumstances threatening 
business continuity.

The entity certified to audit financial statements gave unqualified opinion and thus no adjustments are required  
in the presented financial statement or in comparable financial data. 

2. Accounting principles 

2.1. Grounds for drawing up financial statement 
The Financial Statement was drawn up pursuant to the provisions of the Accounting Act of September 29, 1994 
(Journal of Laws No 121, item 591 as amended) and the Decree of the Council of Ministers of October 19, 2005 on 
current and periodic information provided by the issuers of securities (Journal of Laws No 209, item 1744) and the 
Ordinance of the Minister of Finance on Detailed Rules for Recognition, Pricing Techniques, Degree of Disclosure 
and Presentation Manner of Financial Instruments of December 12, 2001 (Journal of Laws No 149, item 1674).

2.2. Intangible assets 
The intangible assets are priced at the prices of acquisition or costs of manufacturing less amortization (depreciation) 
allowances.

The following periods for making amortization allowances were assumed:
 computer software  2 – 10 years
 costs of development efforts  3 years
  other  5 years

2.3. Fixed assets and depreciation 
Fixed assets include tangible fixed assets and equivalents fit for economic use with the expected economic life 
longer than a year, complete and fit for use and earmarked for the Company purposes. 
Fixed assets posted into the balance sheet include also assets commissioned for use under the contract fulfilling, 
at least, one of the criteria defined in Art. 3 par. 4 of the Act. 

Tangible fixed assets are carried at acquisition cost, manufacturing cost, increased by costs of improvement or 
upgrading. Tangible fixed assets are depreciated on a straight line basis during their expected economic life. The 
following depreciation periods were adopted (in line with rates effective in Goodyear Group): 
 buildings and structures  25 –  40 years
 technical appliances, machinery and equipment  5  –  20 years
 means of transport  5  –  15 years

Tangible fixed assets commissioned for use under the contract fulfilling, at least, one of the criteria defined in Art. 
3 par. 4 of the Act are depreciated taking into consideration life of contract.   

The newly acquired fixed assets with the value below US $ 5000 are depreciated by the Company on a one-off 
basis.

2.4. Fixed assets under construction 
Fixed assets under construction are priced at acquisition or manufacturing costs including the total costs related 
to a certain fixed asset under construction incurred from the start date of construction until balance date or asset 
commissioning date.

The value of fixed assets under construction is increased by: non deductible VAT tax, excise tax and cost of 
servicing debt incurred to finance such assets along with related foreign exchange losses, less foreign exchange 
gains. 
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2.5. Long-term investments 
Interests in other entities and long-term securities are carried at their prices of acquisition, less allowances for 
partial, permanent loss of value.

2.6. Inventory 
The inventory of tangible current assets are priced as follows:
a)  The inventory of raw materials and goods are carried at acquisition prices,
b)  Intermediate products and work in progress are carried at the direct planned manufacturing cost in core 

manufacturing activity and at actual manufacturing cost in auxiliary production, proportionally to the work 
progress rate,

c)  Finished goods are carried at average manufacturing costs including direct costs of a certain product and 
reasonable portion of costs related directly to the manufacturing of such product. 

The manufacturing costs of product exclude costs being a result of non-utilized production capacity. They have 
impact on the financial result of the accounting period in which they were incurred. If an unscheduled stoppage has 
occurred, the Company determines the production capacity utilization rate based on the comparison of average 
quarterly output expressed in tons to the output expressed in tons assumed in the annual plan for the quarter 
in which unscheduled stoppage has occurred. If the difference between actual and planned output is higher 
than 15% then indirect manufacturing costs born in the quarter in which unscheduled stoppage has occurred are 
treated as product manufacturing costs up to the level being the product of these costs and average quarterly 
absorption rate of indirect costs. The absorption rate in turn is calculated as a quotient of indirect manufacturing 
costs assumed in the annual plan and output expressed in tons planned for this period.
Finished goods at manufacturing date are posted into books at planned costs. At balance date the value of finished 
goods is adjusted to the level of actual manufacturing costs taking into consideration differences between actual 
and planned manufacturing costs.

The Company makes revaluation of obsolete or hardly marketable inventories following inventory analysis.

2.7. Receivables and liabilities 
Receivables and liabilities are priced at due amount following prudential pricing principle. 

2.8. Short-term investments 
Tradable short-term investments are carried at the price of purchase increased by accrued interest.

2.9. Foreign currency transactions 
Foreign exchange transactions are settled at the average exchange rate set for a certain currency by the National 
Bank of Poland, effective at the transaction date, unless in a customs declaration another exchange rate was set. 
At balancing date the assets and liabilities expressed in foreign currencies are prices at the average exchange rate 
set for a certain currency by the National Bank of Poland for such date.

Foreign exchange gains and losses concerning assets and liabilities expressed in foreign currencies, at the pricing 
date and at the payment of receivables and liabilities in foreign currencies, are posted into financial income or costs 
accordingly, and in justified cases into fixed assets under construction or intangible assets.

2.10. Jubilee awards, retirement gratuities, non-utilized leaves 
Accruals related to long-term employee benefits such as: jubilee awards, retirement gratuities and death benefits, 
are set up based on actuarial computations made once at the year-end.
The setting up of accruals for non-utilized leaves is charged into the costs of the period the leaves refer to.

2.11. Income tax provision 
Due to transient differences regarding the moment of income or cost recognition the Company sets up provisions 
and determines deferred income tax assets pursuant to the Accounting Act and tax regulations.
In the balance sheet the Company records a deferred income tax provision equal to the income tax amount payable 
in the future in relation to the occurrence of positive transient differences, and deferred income tax assets equal to 
the amount of income tax deductible in the future in relation to the occurrence of negative transient differences.
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2.12. Warranty repairs 
The Company posts costs accruals in relation to the warranties given for tires, taking as a basis the value  
of warranty claim calculated under the effective warranty terms and conditions for certain product categories.

2.13. Shareholders’ equity 
The initial capital amount is recorded as provided for in the Company Statutes in compliance with the commercial 
register. 
Revaluation capital is a result of revaluation of fixed assets.
Reserve capital is made up of the issue of shares above their nominal value and from statutory profit distribution 
as prescribed and above the prescribed level. 
Reserve capital includes reserve capital to cover contingent losses and is made up of the profit distribution with  
an option of dividend payment to the shareholders.

2.14. Prepayments and accruals 
The Company posts prepaid and accrued expenses in order to assign to a certain period expenses that were 
incurred within such period. The prepayments include invoiced and / or incurred expenses referring to future 
periods. Meanwhile accrued expenses include expenses connected with the current accounting period posted as 
the value of probable liabilities.

2.15. Sales revenues
Sales is posted on the grounds of invoices issued throughout a year less VAT tax. The sales is recognized at the 
moment of handing out products, merchandise or raw materials. 
From the sales revenues presented in the Profit and Loss Account discounts and concessions treated on equal 
footing with discounts are deducted. 

2.16. Costs and measurement of financial result 
Operating costs include costs connected directly with the core activity of the Company. Expenses are recognized 
on accrual basis in order to secure commensurability of income and expenses.

Other operating revenues and costs include income and costs that are not connected directly with the core activity 
of the Company.

Other operating income includes proceeds from the disposal of non-financial fixed assets, equivalent of dissolved 
provisions and revaluation asset allowances, expired or redeemed liabilities, donation, subvention, additional 
payment, compensation and gift income.

Other operating costs include the loss on the sale of non-financial fixed assets, revaluation of tangible fixed assets 
and inventories, write-offs revaluating receivables, compensations, paid penalties, donations given, penalty 
interest on taxes, social insurance and customs duty.

Financial income includes interest income or interest due on extended credits and loans, income from securities 
trade and foreign exchange gains.

Financial costs include interest paid and accrued on granted credits and loans, losses related to securities trade, 
foreign exchange losses, entries revaluating financial assets and short-term securities.

Extraordinary gains and losses reflect financial impact of events not connected with standard business activities 
of the Company including in particular unique, extraordinary events, abandonment or suspension of operational 
activities and also the launch of composition procedure.

Company’s financial result in a certain accounting year include all generated revenues and costs related to 
such revenues, pursuant to the principles presented hereinabove, other operating income and expenses, result  
of prudence-based pricing of assets and liabilities of companies, net financial and extraordinary item income and 
taxation.

Corporate income tax, shown in the Profit and Loss Account, is calculated in adherence to the Polish legislation, 
given income generated in the territory of Poland and overseas countries, tax non-deductible costs, non-taxable 
income, donations and investment allowance.
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3. Information about financial instruments 

Changes in individual financial asset and liability categories (save for cash and other cash assets) of the Company 
in the period of 12 months ended at 31 December 2006 and 31 December 2007 were as follows:

(‘000 PLN) Tradable  
financial assets

Marketable 
financial assets

Tradable  
liabilities

1 January 2006 7,441 228 19,648

– increases 10,671 - 69,592

– decreases 7,548 84

31 December 2006 10,564 144 89,240

1 January 2007 10,564 144 89,240

– increases 10,723 - -

– decreases 6,625 - 20,844

31 December 2007 14,662 144 68,396

Balance sheet presentation 

Long-term financial assets

– in other entities 12,367 144

Short-term financial assets

– in other entities 2,295

31 December 2007 14,662 144

Overdraft facility

– in other entities 68,396

31 December 2007 68,396

Tradable assets and financial liabilities 

The Company concluded contracts comprising embedded derivatives that are not financial instruments. These 
instruments apply to service purchase contracts denominated in foreign currencies. The Company shows the 
embedded derivatives separately from the basic contract and prices them in accordance with the fair value 
principle. The fair value was determined using forward rate published for a certain currency by the bank providing 
services to the Company. The changes in fair value are charged into other financial costs or revenues in the period 
when such changes occurred. The initial value of the basic contract is the difference between purchase price 
specified in the basic contract and the fair value of embedded derivative. 
The Company drew funds from overdraft facilities. These facilities, due to the fact that due amount does not differ 
materially from their pricing according to the level of amortized cost applying effective interest rate, are posted as 
the due amounts.
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In 2007 financial liability interest expenses were as follows (in ‘000 PLN):

Liability category realized interest 

Overdraft facility 3,281

Interest on overdraft facility in 2006 amounted to PLN 2,761 thousand.

Marketable financial assets 

The value of marketable financial assets priced at the adjusted purchase price included shares and interests 
for which there is no active market. The impact of revaluation of marketable financial assets is charged into 
financial costs. The Company does not hold any hedging instruments. The interest income on receivables was  
PLN 104 thousand.

Extended loans 

As of 31 December 2007 there were no extended loans.

4. Equity 

Share capital did not change and amounted to PLN 110,442 thousand as of 31 December 2007, which corresponds 
to 13,802,750 shares with a par value of PLN 8.00 each. At the end of December 2007 the owner of 8,264,092 
shares was Goodyear Luxembourg with 59.87% shareholding in the shareholders’ equity.
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5. Provisions and deferred income tax assets 

A) Change in the balance of deferred income tax assets (‘000 PLN)

 01.01.2007 31.12.2007 Change 

 1 2  (2 - 1)

1.  Opening balance of deferred income 
tax assets of which:

13,812 14,143 331

2. Increases 1,331 928 - 403

– provision for employee benefits due, not paid 0 288 288

– provision for jubilee awards and retirement gratuities  576 576

– restructuring provision 786 48 - 738

– non-invoiced services 91  - 91

– provision for product third party liability damages 412  - 412

– accrued, not paid interest on extended loans 20  - 20

– revaluation of fixed assets, net 22 16 - 6

3. Decreases 1,000 898 - 102

– provisions for due, but not paid employee benefits 134  - 134

– provision for jubilee awards and retirement gratuities 489  - 489

– revaluation of trade receivables 193 40 - 153

–  reduction of the value of inventory, raw materials and 
products 

147 346 199

– provision for extended warranties 34 75 41

– difference between tax and accounting lease costs 3 1 - 2

– provision for product third party liability damages  412 412

– accrued, not paid interest on extended loans  20 20

– other  4 4

4. Closing balance of deferred income tax assets 14,143 14,173 30
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B) Change of the balance of provision for deferred income tax assets (‘000 PLN)

 01.01.2007 31.12.2007 Change 

 1 2  (2 - 1)

1.  Opening balance of the provision  
for deferred income tax assets, of which:

34,975 38,914 3,939

2. Increases 4,130 3,494 - 636

– difference between accounting and tax depreciation 3,214 2,715 - 499

– FX gains from balance sheet pricing 312  - 312

–  interest accrued on trade receivables and due on 
cash assets

11  - 11

– embedded derivatives 593 779 186

3. Decreases 191 659 468

– depreciation under tax breaks 191 206 15

–  interest accrued on trade receivables and due on 
cash assets 

 9 9

– FX gains from balance sheet pricing  444 444

4.  Closing balance of the provision for 
deferred income tax assets 

38,914 41,749 2,835
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6. Accruals and deferred income (‘000 PLN)

Accruals and deferred income (‘000 PLN)

01.01.2007 31.12.2007 Change 

 1 2 (2-1)

a) cost accruals 62,177 67,494 5,317

– long-term 22,646 25,649 3,003

–  jubilee awards, retirement gratuities, disability and death 
benefits 

22,246 25,506 3,260

– warranties extended for tires 400 143 - 257

– short-term 39,531 41,845 2,314

– due but not paid employee benefits 21,764 22,880 1,116

–  jubilee awards, retirements gratuities, disability and death 
benefits 

3,485 3,250 - 235

– license fees due but not paid 2,967 3,181 214

– non-paid invoices for premature payment 929 875 - 54

– services provided but not invoiced until balancing day 5,636 5,200 - 436

– commissions owed to dealers for their services 3,963 4,144 181

–  expected transport costs connected with sales and goods 
purchase 

58 1,308 1,250

– extended warranties for tires 269 129 - 140

– recycling costs of tires collected in the domestic market 121 500 379

– advertising spending 67 139 72

– repairs 129 56 - 73

– other 143 183 40

b) deferred income 2 0 - 2

– short-term 2  - 2

– damages due 2  - 2

Other accruals and deferred income, total 62,179 67,494 5,315

7. Assets revaluation 

As of 31.12.2007 the balance of write-offs revaluating fixed assets amounted to PLN 1,950 thousand.
The write-offs were made for: a coal-fired CHP plant in the amount of PLN 1,684 thousand, for bicycle tire and inner 
tube production in the amount of PLN 184 thousand and for pumping station building in Straszęcin in the amount 
of PLN 82 thousand.
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The write-offs revaluating inventories amounted to PLN 1,547 thousand:
 – for finished goods PLN 1,106 thousand
 – for raw materials PLN 441 thousand

8. Business activities 

In the accounting period no decision was taken to wind up, nor discontinue the business activities partially or fully, 
thus not costs of discontinued production were generated. 

9. Material events in previous years 

None.

10. Financial revenues and expenses in 2007 (‘000 PLN) 

1. Interest expense on working capital loan - 3,281

2. Interest income from bank deposits  385 

3. Interest income from customers and interest expense to suppliers and to the budget  -138

4. Non-realized interest income from customers and suppliers  73

5. Discounted bills of exchange and third party checks - 2,513

6. Interest expense on lease payments  - 276

Total interest expense plus discounted bills of exchange and third party checks - 5,750

7. Realized FX gains/losses  2,098

8. Non-realized FX gains/losses  - 2,692

Total foreign exchange gains/losses  - 594

9. Fair value revaluation of embedded derivatives  4,098

10. Income from partial division of “Tarpan” company assets  1

Total other 4,099

Total financial result, net - 2,245

Total financial income (P&L) 4,557

Total financial expenses (P&L) 6,802

11. Property insurance 

The Company gets insurance cover for its property against all risks of direct physical loss or damage.
The Company also holds business and property civil liability insurance policies and product liability insurance 
policy.

12. Capital ties 

As of 31.12.2007 the Company had capital ties with:
 
Tire Management Center, Recycling Organization S.A. in Warsaw – 14% shareholding.
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For General Meeting of Shareholders, Supervisory Board of Tire Company Debica S.A.

We audited the financial statement of Tire Company Debica S.A. (hereinafter referred to as the „Company”) based 
in Debica at 1 Maja 1, comprising: 

a) Introduction;

b)  Balance Sheet as of 31 December 2007, showing on the assets and liabilities side the total of PLN 1,109,208 
thousand;

c)  Profit and Loss Account for the accounting year from 1 January to 31 December 2007 closed with a net profit  
of PLN 57,026 thousand;

d)  Statement of Changes in Equity in the accounting year from 1 January to 31 December 2007  showing an equity 
increase in the accounting year by PLN 26,660 thousand;

e)  Cash Flow Statement for the accounting year from 1 January to 31 December 2007 showing a net cash increase 
of PLN 4,324 thousand;

f)  Notes to the Financial Statement with explanations on balance sheet and profit and loss account items.

The Management Board is held responsible for having the financial statement drawn up and for drawing up the 
Activity Report. Our duty is to express an opinion on the financial statement based on the findings of carried out 
audit.  

The audit was carried out pursuant to:

a)  provisions of Chapter 7 of the Accounting Act of 29th September 1994 (Accounting Act – Journal of Laws of 2002 
No 76, item 694, as amended),

b)  chartered accountant professional standards issued by the National Council of Statutory Auditors effective in 
the territory of the Republic of Poland.

The audit was planned and carried out in a manner to obtain reasonable and sufficient grounds to express an 
opinion whether the financial statement does not contain any material mistakes or errors. The audit entailed  
in particular checking of – to a large extent on a random basis – evidence and booking entries, which represent 
basis for figures and information contained in the financial statement as well as the evaluation of applied 
accounting principles, estimates made by the Management Board and overall evaluation of the financial statement 
presentation. We do believe that the audit we carried out provided sufficient grounds to express our opinion. 

Independent Auditor’s Opinion
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Information provided in the Company Activity Report for the accounting year from 1 January to 31 December 2007 
take into consideration the provisions of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 October 2005 on current 
and periodic information provided by the issuers of securities („Ordinance” – Journal of Laws of 2006 No 209, item 
1744) and is compliant with the information included in the audited financial statement.

In our opinion the financial statement in all material aspects:  

a)  was drawn up on the grounds of dutifully kept books; 

b)  with regard to its content and form it is in compliance with the requirements of law binding for the Company 
including the requirements of the Ordinance and Company Statutes; 

c)  presents in reliable and clear manner the property and financial standing of the Company as of 31st December 
2007 and its financial result for the accounting year from 1 January to 31 December 2007 in compliance with the 
accounting principles provided for by the Act effective in the territory of the Republic of Poland.

Acting on behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. and carrying out the audit:

Wojciech Maj
Board Member 
Chartered Accountant 
Reg. No 6128/2647

Company certified to audit financial statements, 
entered under No 144 on the list of certified entities 

Warsaw, 21st April 2008 
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