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List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A.

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,
W imieniu Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. przedstawiam Raport Roczny za
2010 rok.

Jacek Pryczek
Prezes Zarządu

Rok 2010 był pomyślny tak dla naszej firmy, jak i całej branży oponiarskiej. Poprawa koniunktury na rynkach światowych przyniosła zwiększony popyt zarówno
na opony do samochodów osobowych, jak i ciężarowych, co pozwoliło T.C. Dębica S.A. znacząco zwiększyć wolumen sprzedaży w obu segmentach. Osiągnięcie
tego wyniku nie byłoby możliwe, gdyby nie strategiczna decyzja Zarządu Spółki
o utrzymaniu poziomu zatrudnienia w czasie kryzysu ekonomicznego w 2009 roku.
Dzięki niej byliśmy doskonale przygotowani na szybkie zwiększenie produkcji w odpowiedzi na wzrost liczby zamówień, aż do pełnego wykorzystania naszych mocy
produkcyjnych.

Rok 2010 przyniósł także wyzwania. Największym były rekordowo wysokie ceny surowców, które podniosły koszty produkcji, wpływając na rentowność naszej działalności. Rekordowe ceny szeregu surowców koniecznych do produkcji opon utrzymują się nadal,
stwarzając wyzwanie w kolejnych kwartałach. W tych trudnych warunkach Zarząd szczególnie docenia korzyści płynące z uczestnictwa w dużej grupie międzynarodowej, umożliwiające zakupy surowców ze znacznie bardziej korzystnej pozycji negocjacyjnej.
Firma Oponiarska Dębica S.A. zamknęła rok 2010 z zyskiem netto na poziomie 81,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły
1 mld 793,3 mln zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 26 proc. Te wyniki to przede wszystkim efekt większej o ponad 20 proc.
sprzedaży do podmiotów powiązanych w ramach grupy Goodyear, która jest głównym odbiorcą opon produkowanych w Dębicy,
zapewniając naszej firmie stabilność ekonomiczną i finansową.
Jako jedyna firma oponiarska notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dokładamy wszelkich starań, aby
sprostać oczekiwaniom naszych akcjonariuszy. W ubiegłym roku wypłaciliśmy 62,1 mln zł dywidendy z zysku wypracowanego
w 2009 roku, zapewniając inwestorom godziwy zysk z inwestycji w nasze akcje.
Ponad 70-letnia historia firmy oponiarskiej w Dębicy zobowiązuje nas zarówno do szczególnej dbałości o jakość naszych opon,
jak i troski o lokalną społeczność. Wyrazem uznania dla naszych działań na rzecz miasta i regionu były wyróżnienia przyznane
w 2010 roku przez Dębicki Klub Biznesu oraz miesięcznik Forbes. Media doceniły również naszą silną pozycję biznesową, czego
wyrazem były wysokie miejsca Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w dorocznych rankingach największych polskich przedsiębiorstw.
Na Podkarpaciu przez kolejny rok utrzymaliśmy pozycję lidera eksportu i czołowego pracodawcy.
Jestem przekonany, że w 2011 roku będziemy kontynuować pozytywne trendy, maksymalizując długoterminowe zyski Spółki i budując zaufanie jej akcjonariuszy. Aby osiągnąć ten cel, musimy konsekwentnie modernizować przedsiębiorstwo, nadal inwestując
w ludzi i nowoczesne technologie, a także umacniając wartość marki „Dębica”. Realizując cele finansowe zamierzamy także aktywnie działać w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając lokalne inicjatywy edukacyjne, kulturalne i dobroczynne.
Dynamika światowej gospodarki wymaga od nas uważnej obserwacji trendów i szybkiego reagowania na zachodzące zmiany. Ufam,
że Firma Oponiarska Dębica S.A., podobnie jak w poprzednich latach, sprosta wyzwaniom rynku i osiągnie biznesowy sukces.
Z wyrazami szacunku,

Jacek Pryczek
Prezes Zarządu
T.C. Dębica S.A.
Dębica, marzec 2011
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List Przewodniczącego Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

Szanowni Państwo,
Analiza wyników z działalności naszej firmy w 2010 roku jest niewątpliwie powodem do dumy z osiągnięć T.C. Dębica S.A. Tak naprawdę ubiegły rok był pełen
niespodzianek i wyzwań, w tym m.in. gorączkowych działań wielu przedsiębiorstw
próbujących wykorzystać odradzającą się koniunkturę na światowych rynkach po
okresie kryzysu.
Wszyscy wiemy, że kierowanie firmą w ciężkich czasach wymaga umiejętności,
odwagi i pewności siebie – i trzeba przyznać, iż Zarząd T.C. Dębica S.A. wykazał
w ostatnich latach, że posiada powyższe cechy oraz doskonale sobie radzi w trudnych sytuacjach. Jednak prawdziwe wyzwanie polega na tym, aby przetrwać ciężkie
czasy bez wystawiania na szwank konkurencyjności firmy oraz by znaleźć się w najlepszej pozycji w momencie, gdy rynki ponownie wejdą na ścieżkę wzrostu.

Michel Rzonzef
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zarząd T.C. Dębica S.A. dokładnie tak postąpił, dzięki czemu Spółka wyprzedziła konkurencję i w pełni wykorzystała rozmach
odradzającej się po kryzysie gospodarki, która gwałtownie przyśpieszyła w 2010 roku. Nic dziwnego, że Prezes Zarządu Jacek
Pryczek z dumą pisze o wynikach Spółki w swoim liście do akcjonariuszy. Wyniki sprzedaży są faktycznie bardzo dobre, a zysk
netto rośnie – co wcale nie było takie oczywiste i proste do przewidzenia w ostatnich 2-3 latach, kiedy rynek był bardzo niestabilny. W związku z powyższym chciałbym pogratulować wszystkim pracownikom T.C. Dębica S.A., pracującym w różnych komórkach
organizacyjnych firmy, za ich nieustające wysiłki, za ich ciężką, pełną poświęcenia pracę – jeszcze raz trzeba podkreślić, że to ich
zaangażowanie legło u podstaw sukcesu T.C. Dębica S.A. w 2010 roku. Chciałbym pogratulować osiągnięć i za nie podziękować!
Chciałbym również przekazać moją rekomendację Zarządowi Spółki, aby w swojej pracy cały czas koncentrował uwagę na działalności gospodarczej, nawet w przypadku tak trudnych chwil jakie przeżyliśmy w niedalekiej przeszłości, kiedy dochodziło do sporów
prawnych pomiędzy akcjonariuszami, które wysuwały się na pierwszy plan przed bardziej istotnymi wyzwaniami ekonomicznymi.
Podczas gdy audyty i sprawy sądowe zabierały cenny czas potrzebny na zarządzanie firmą, Jacek Pryczek i pozostali członkowie Zarządu nigdy nie pozwolili, aby kwestie te przeszkodziły im skutecznie zarządzać Spółką – na pierwszym miejscu zawsze stawiali wyniki
z działalności gospodarczej i realizację założonych celów, mając jednocześnie na uwadze interes wszystkich akcjonariuszy.
Po kilku miesiącach 2011 roku pojawiają się przed nami nowe szanse i zarysowują się nowe perspektywy. Biorąc pod uwagę,
że cała branża oponiarska przygotowuje się do nowych przepisów unijnych dotyczących znakowania opon, które mają wejść w życie w 2012 roku, członkostwo T.C. Dębica S.A. w grupie Goodyear ponownie wzmocni jej konkurencyjność. Dzięki wykorzystaniu
innowacyjności grupy, a także jej fachowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie technologii, użytkownicy opon T.C. Dębica S.A.
mogą spodziewać się produktów o jednych z najwyższych osiągów w swoich segmentach – zostanie to potwierdzone przez nowe
oznakowanie opon. Ważne jest, aby Spółka dostosowywała swoją ofertę produktową do nowych, konkurencyjnych warunków
na rynku. Branża oponiarska i nasza Spółka znalazły się obecnie w bardzo ekscytującym momencie i chciałbym prosić wszystkich
pracowników, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy o podjęcie wspólnych działań, aby w historii T.C. Dębica S.A. można
było zapisać kolejny udany rok.
Z wyrazami szacunku,

Michel Rzonzef
Przewodniczący Rady Nadzorczej
T.C. Dębica S.A.
Dębica, czerwiec 2011
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Władze Spółki

Jacek Pryczek
Prezes Zarządu
W 2010 r. nie zaszły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. Do odbycia WZA, tj. do 8 czerwca 2010 r., trwała XVI kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej.

W skład XVI kadencji Zarządu weszli:
Jacek Pryczek – Prezes Zarządu
Leszek Cichocki – Członek Zarządu
Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu
Waldemar Jarosz – Członek Zarządu
Leszek Cichocki
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza XVI kadencji działała w składzie:
Michel Rzonzef – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Serge Lussier – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Mataczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej
Roberto Fioroni – Członek Rady Nadzorczej
Dominikus Golsong – Członek Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej
Czesław Łączak – Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 8 czerwca 2010 r. rozpoczęła się XVII kadencja Zarządu i Rady
Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
W skład Zarządu XVII kadencji weszli:

Stanisław Cieszkowski
Członek Zarządu

Jacek Pryczek – Prezes Zarządu
Leszek Cichocki – Członek Zarządu
Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu
Waldemar Jarosz – Członek Zarządu

Waldemar Jarosz
Członek Zarządu
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W skład Rady Nadzorczej XVII kadencji zostali wybrani:
Michel Rzonzef – Członek Rady Nadzorczej
Serge Lussier – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Mataczyński – Członek Rady Nadzorczej
Roberto Fioroni – Członek Rady Nadzorczej
Dominikus Golsong – Członek Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej (do 28 listopada 2010 r.)*
Rafał Underlik – Członek Rady Nadzorczej **
* Pan Jacek Osowski zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 28 listopada 2010 r. W dniu 12 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza dokonała kooptacji do jej
składu Pana Karola Kucha, jako członka Rady Nadzorczej.
** Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym został Pan Rafał Underlik,
wybrany w dn. 26-27 kwietnia 2010 r. na członka Rady Nadzorczej XVII kadencji, zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

W dniu 8 czerwca 2010 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza w składzie:
Michel Rzonzef – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Serge Lussier – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Mataczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej
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Kapitał zakładowy T.C. Dębica S.A.

W 2010 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału
zakładowego byli:
1) Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Goodyear”)
Zgodnie z informacją otrzymaną od Goodyear, w wyniku wezwania do zapisywania
się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki (ogłoszonego na podstawie
art. 74 ust. 1 Ustawy) w dniu 22 września 2009 r. i rozliczonego w dniu 18 listopada
2009 r., Goodyear nabył, w dniu 16 listopada 2009 r., 8 220 (słownie: osiem tysięcy
dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,059%
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8 220 (słownie: ośmiu tysięcy
dwustu dwudziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,059% całkowitej liczby głosów na WZA.
Zgodnie z otrzymaną informacją, przed powyższym nabyciem, Goodyear posiadał 9 108 820 (słownie: dziewięć milionów sto
osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących około 65,99% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do
9 108 820 (słownie: dziewięciu milionów stu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki, stanowiących około 65,99% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z otrzymaną informacją, łącznie z głosami z akcji Spółki, które Goodyear posiadał przed ww. nabyciem, Goodyear posiada
9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki, stanowiących około 66,052% głosów na WZA i odpowiadających 9 117 040 (słownie: dziewięciu milionom stu siedemnastu
tysiącom czterdziestu) akcjom Spółki, stanowiącym około 66,052% kapitału zakładowego Spółki.
2) PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie
Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management
S.A. wynosiła 1 673 835 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji, stanowiących
12,13% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
W stosunku do akcji Spółki nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
Spółki. Brak jest również ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu
przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczeń czasowych dotyczących wykonywania prawa głosu lub zapisów,
zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi byłyby oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.
Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez
dotychczasowych akcjonariuszy.
W Spółce nie istnieje system kontroli programów akcji pracowniczych.
Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmiany Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
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Zasady Ładu Korporacyjnego

Firma Oponiarska Dębica S.A., od 1994 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w 2010 r. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW”, stanowiących załącznik
do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., opublikowanych
na stronie www.corp-gov.gpw.pl, z następującymi zastrzeżeniami:
I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
Spółka nie stosowała zasady nr 1 w zakresie rejestracji i upublicznienia przebiegu
obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA). Ze względu na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań z przebiegu obrad WZA, Spółka
zdecydowała poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad WZA.
II. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
Spółka w sposób incydentalny nie zastosowała poniższej zasady ładu korporacyjnego zawartej w dokumencie „Dobre Praktyki
Spółek notowanych na GPW”, część III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, zasada 1 punkt 3 – Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem
uchwał walnego zgromadzenia.
Rada Nadzorcza Spółki nie rozpatrywała i nie opiniowała spraw mających być przedmiotem uchwał NWZA, które odbyło się w dniu
30 listopada 2010 r. wobec nie objęcia w porządkach obrad posiedzeń Rady Nadzorczej przedmiotowych spraw.
Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o uwzględnienie w porządkach obrad swoich posiedzeń spraw mających
być przedmiotem uchwał następnych walnych zgromadzeń Spółki.
III. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta i ich komitetów
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków
Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.
Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza
powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego
oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia
złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że
rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.
W umowach o prace oraz innych umowach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej
kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania
Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwała Rady Nadzorczej. Regulamin Zarządu został opublikowany na stronie
internetowej Spółki.
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Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 9 członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z tym,
że w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników przedsiębiorstwa Spółki przez nich powoływany. Okres
sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Dopuszczalny jest wybór tej samej
osoby na kolejne kadencje. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem
powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie internetowej Spółki. Rada Nadzorcza
sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:
1)

badanie sprawozdania finansowego,

2)

badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3)

składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4)

wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,

5)

wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,

6)

wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu
Spółek Handlowych,

7)

wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami
trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość
w złotych kwoty 500 000 USD (słownie: pięciuset tysięcy USD) lub w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie:
jednego miliona USD) oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, umów spółek patentowych
i umów licencyjnych, bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,

8)

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

9)

ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawach określonych w § 26 ust. 1
Statutu Spółki,
11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania
członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.
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Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady
Nadzorczej. W uchwale o powołaniu Komitetu, Rada Nadzorcza określa okres działania danego Komitetu oraz zakres zadań Komitetu. Komitety Rady Nadzorczej powołane przez Radę składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności w terminach wskazanych w uchwale o powołaniu danego komitetu. Członkowie Komitetu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród
jej członków. Członkowie danego Komitetu wybierają, w drodze uchwały, przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
W skład Komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej
lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również
nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń
Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy biura Zarządu Spółki. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny
wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenie członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich
pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady
Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Komitetu.
Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których
udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów
oddanych. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu lub przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (§ 12 regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio).
Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu członków
Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Protokoły z posiedzeń Komitetów są
przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący
Komitetu (lub osoba przez niego wskazana) jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę
Nadzorczą uchwał w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia
doradcy.
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę,
że przynajmniej jeden jego członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości
lub rewizji finansowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Sprawozdania finansowe są sporządzane przez Kontrolera ds. Finansowych Spółki, a nadzór nad tym procesem sprawuje Zarząd
Spółki. Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. utworzyła stały Komitet Audytu Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami art. 86 ustawy
z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
oraz o nadzorze publicznym.
Do zadań Komitetu Audytu należy:
a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki,
b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
d) monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub do przeprowadzenia
czynności rewizji finansowej Spółki,
f) analiza pisemnych informacji otrzymywanych od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych
kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej stanowiska Komitetu Audytu w tej
sprawie.
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IV. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania
Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu obowiązującym od 3 sierpnia 2009 r.,
zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji
bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariusza lub
akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne
zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub w statucie oraz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
może zostać zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca. Następnie, spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, akcjonariusze wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zarządzić przerwę
w obradach większością dwóch trzecich głosów. Przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także
udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2)

powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

3)

zmiana przedmiotu działalności Spółki,

4)

zmiana Statutu Spółki,

5)

podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

6)

połączenie i przekształcenie oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki,

7)

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

8)

postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu
lub nadzoru,

9)

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego.

Oprócz ww. spraw, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed
datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA), którzy zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów
w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również umożliwiającego wykluczenie możliwości identyfikacji sposobu
oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w razie zarządzenia głosowania tajnego.
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Relacje inwestorskie

Spółka kładzie duży nacisk na prowadzenie otwartej i proaktywnej komunikacji
z rynkiem kapitałowym, bezpośrednio i poprzez media.
Co kwartał organizowane są w Warszawie spotkania przedstawicieli Zarządu Spółki z analitykami instytucji finansowych, podczas których prezentowane są wyniki finansowe Spółki oraz inne wydarzenia ważne z punktu widzenia inwestorów.
W trakcie spotkań mają oni możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące
bieżącej działalności Spółki, a także zapoznania się z aktualnymi trendami na rynku
oponiarskim. Podczas czterech spotkań zorganizowanych w 2010 roku, Spółka gościła 51 analityków i zarządzających, reprezentujących 29 instytucji finansowych.
Spółka organizuje również cyklicznie wyjazdy studyjne do fabryki w Dębicy, do udziału w których zapraszani są analitycy instytucji
finansowych. Podczas wizyt w Firmie Oponiarskiej mają oni okazję naocznie zapoznać się z działalnością przedsiębiorstwa i lepiej
zrozumieć specyfikę jego funkcjonowania.
Inną formą komunikacji z inwestorami były spotkania przedstawicieli Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dziennikarzami
mediów biznesowych, w trakcie których omawiano bieżący rozwój działalności Spółki, osiągnięcia oraz inne istotne dla inwestorów
kwestie dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Wszelkie informacje związane z obecnością Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są publikowane na regularnie
aktualizowanej stronie internetowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. – www.debica.com.pl – w zakładce „Relacje inwestorskie”.
Zamieszczane są tam dane przydatne inwestorom i akcjonariuszom, takie jak notowania akcji Spółki, zestawienie bieżących oraz
okresowych raportów finansowych i inne użyteczne dane.
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Produkty T.C. Dębica S.A.

Opony do samochodów osobowych i dostawczych
T.C. Dębica S.A. produkuje różnorodne opony do pojazdów osobowych i dostawczych pod markami: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava oraz markami prywatnymi. Marka Dębica jest klasyczną marką opon do aut osobowych. Od kilku lat
utrzymuje wiodącą pozycję na polskim rynku.
Paleta opon osobowych obejmuje 3 rodziny opon letnich, 3 rodziny opon całorocznych oraz 3 rodziny opon zimowych.
Opony osobowe letnie:
- PASSIO – 11 rozmiarów
- PASSIO 2 – 12 rozmiarów (+ 2 wzmocnione)
- FURIO – 18 rozmiarów
Opony osobowe całoroczne:
- D-124 – 1 rozmiar
- NAVIGATOR – 7 rozmiarów
- NAVIGATOR 2 – 11 rozmiarów

DĘBICA PASSIO 2

DĘBICA NAVIGATOR 2

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

» DĘBICA PASSIO 2
Opona letnia, stworzona specjalnie do aut osobowych, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i uzyskała duże zaufanie wśród kierowców. Szczególną zaletą tej
opony jest wysoka odporność na ścieranie, dzięki czemu klienci mogą liczyć na
znacznie dłuższe przebiegi. Oryginalna mieszanka gumowa zastosowana w tej oponie gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i krótką drogę hamowania. Paleta produktowa obejmuje 12 najpopularniejszych rozmiarów, w tym dwa rozmiary również
w wersji wzmocnionej, dzięki czemu mogą być stosowane w lekkich samochodach
dostawczych.
» DĘBICA NAVIGATOR 2
Opona całoroczna, posiadająca bardzo dobre parametry, polecana jest zwłaszcza
kierowcom, którzy zdecydowali się korzystać z jednego kompletu opon zarówno
latem i zimą. Opona oferowana w 11 rozmiarach, od 13 do 15 cali.
» DĘBICA FRIGO 2
Swoją konstrukcją Dębica Frigo 2 odpowiada na najistotniejsze potrzeby polskich
kierowców. Dzięki specjalnej zimowej mieszance zapewnia dobrą przyczepność
w zmiennych warunkach pogodowych. Dębica Frigo 2 jest dostępna w 15 rozmiarach, od 13 do 16 cali.

DĘBICA FRIGO 2
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Opony do pojazdów ciężarowych
W Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. są produkowane opony do pojazdów ciężarowych pod markami: Goodyear, Dunlop, Fulda
i Sava. W 2010 r. nastąpił dalszy rozwój produkcji, co sprawia, że Spółka jest jednym z największych producentów opon do pojazdów ciężarowych w Polsce oraz w ramach koncernu Goodyear.

Opony do maszyn i urządzeń rolniczych
W minionym roku w grupie opon rolniczych i przemysłowych T.C. Dębica S.A. oferowała 15 rozmiarów opon w 17 rzeźbach bieżnika oraz 3 rozmiary opon przemysłowych w 3 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 trzech rzeźbach bieżnika
W Dębicy produkowane są także opony rolnicze i przemysłowe pod pozostałymi markami z Grupy Goodyear.
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Sprzedaż i dystrybucja

Wartościowa sprzedaż T.C. Dębica S.A. w podziale na rynek
polski i eksport
W 2010 r. sprzedaż wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 26,1%, osiągając
kwotę 1 793 mln zł. Eksport stanowił 75,7% całości wartości sprzedaży, a sprzedaż
na rynku polskim 24,3%.
Głównymi rynkami eksportowymi sprzedaży były: Niemcy, Słowenia, Francja, Włochy, Rumunia, Luksemburg, Turcja, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hiszpania i Wielka Brytania.

Wartościowa sprzedaż T.C. Dębica S.A. w podziale na rynki wymiany i rynki oryginalnego
wyposażenia
Rynki wymiany – 99,5%
Rynki oryginalnego wyposażenia – 0,5%
Sprzedaż bezpośrednia na rynki oryginalnego wyposażenia wyniosła w 2010 r. 8,6 mln zł i stanowiła 0,5% całości wartości
sprzedaży.
Głównymi odbiorcami krajowymi byli producenci:
a) samochodów osobowych:
- Fiat Auto Poland S.A., Tychy
b) maszyn rolniczych i przemysłowych:
- Volvo Polska Sp. z o.o., Wrocław
- CNH Polska Sp. z o.o., Płock
- Pol-Mot Warfama S.A., Dobre Miasto
- Metal - Fach Sp. z o.o., Sokółka
Dystrybucja opon osobowych na rynku krajowym, rynkach eksportowych oraz pierwszego wyposażenia opierała się na współpracy
z firmą Goodyear. W 2010 r. odbiorcami opon na pierwsze wyposażenie w Europie były firmy: Dacia Renault Group, GM Europe,
Peugeot, Ford Europe i Fiat Auto.
Na krajowym rynku wymiany dystrybucję opon realizowano głównie poprzez sprzedaż do:
- regionalnych dystrybutorów ogumienia,
- franchisingowej sieci Premio,
- serwisów oponiarskich – Autoryzowanych Serwisów Grupy Goodyear.
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Działalność inwestycyjna

Nakłady inwestycyjne w 2010 r. wyniosły 70 036 tys. zł.
Działalność inwestycyjna była kontynuacją realizowanej przez Zarząd T.C. Dębica
S.A. strategii określającej rozwój Spółki i koncentrowała się na:
a) ciągłej poprawie jakości produkowanych wyrobów i dostosowywaniu ich do nowych wymogów technologicznych oraz podtrzymaniu istniejących procesów i spełnieniu wymagań prawnych,
b) uzyskaniu oszczędności, poprawie efektywności produkcji, spełnieniu wymogów
BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
c) zakupie osprzętu produkcyjnego.
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Ważniejsze wydarzenia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

Rozwój techniczny skupiał się na:
 o
bniżeniu kosztów produkcji poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań
technicznych, zastosowaniu energooszczędnych urządzeń i wprowadzaniu nowych
technologii,
 
działaniach inżynierskich w celu lepszego wykorzystania oraz optymalizacji pracy
istniejących maszyn i urządzeń oraz dostosowaniu ich do potrzeb wprowadzanych
nowych technologii,
 
wprowadzaniu do produkcji maszyn o wysokim poziomie automatyzacji, realizujących nowe procesy technologiczne,
 
zastosowaniu maszyn i urządzeń o wysokim poziomie automatyzacji, zapewniających odpowiednią wydajność, efektywność, jakość produktu oraz poprawiających
warunki pracy pracowników,
 
stosowaniu rozwiązań mających na celu ciągłe polepszanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 
stosowaniu urządzeń do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych.

18

Nagrody dla T.C. Dębica S.A.

Podobnie jak ubiegłe lata, także 2010 rok przyniósł Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.
kolejne laury w prestiżowych rankingach i plebiscytach. Potwierdziły one silną pozycję biznesową Spółki w skali regionalnej i ogólnopolskiej oraz wysoki poziom zaangażowania w życie społeczności lokalnej Dębicy i całego Podkarpacia.
Najważniejsze wyróżnienia i nagrody dla T.C. Dębica S.A. w 2010 r. to:
maj – T.C. Dębica S.A. otrzymała tytuł „Perły Polskiej Giełdy 2010” w rankingu
dziennika „Parkiet”, zajmując 14. miejsce w kategorii „Przemysł i budownictwo”
(najwyższa lokata wśród firm z Podkarpacia). W ogólnej klasyfikacji Spółka uplasowała się na 65. pozycji. Na uznanie ekspertów i analityków giełdowych zasłużyła
przede wszystkim kondycja finansowa dębickiej Spółki;
czerwiec – Podkarpacki Klub Biznesu przyznał T.C. Dębica S.A. Nagrodę Gospodarczą, doceniając jej siłę ekonomiczną, a także
aktywność eksportową oraz działania społeczne na rzecz regionu. T.C. Dębica S.A. znalazła się również wśród trzech przedsiębiorstw wyróżnionych za wysokość ponoszonych obciążeń podatkowych;
czerwiec – dębicka Spółka po raz kolejny okazała się liderem wśród podkarpackich eksporterów w rankingu „Złota Setka”, opracowanym przez ekspertów Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z Gazetą Codzienną „Nowiny”. Dębicki producent opon zajął także drugą lokatę w kategoriach: wielkość zatrudnienia oraz najwyższa kapitalizacja giełdowa na koniec 2009
roku, zaś w ogólnej klasyfikacji przedsiębiorstw w regionie znalazł się na wysokim, czwartym miejscu;
wrzesień – działalność społeczno-edukacyjna Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. została doceniona przez Inkubator Organizacji
Pozarządowych – działający przy Stowarzyszeniu Dębickiego Klubu Biznesu – który przyznał firmie tytuł ,,Filantropa Roku 2009’’.
Nagroda to efekt zaangażowania T.C. Dębica S.A. na rzecz rozwoju lokalnej społeczności poprzez wspieranie uzdolnionej artystycznie młodzieży, stałą współpracę z dębickimi placówkami edukacyjnymi oraz szeroko pojętą pomoc o charakterze społecznym,
m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych;
listopad – zaszczytne miejsce wśród „Pereł Polskiej Gospodarki” przyznał T.C. Dębica S.A. miesięcznik „Polish Market”, który
w swoim rankingu ocenia blisko tysiąc krajowych przedsiębiorstw z rocznym dochodem przekraczającym 100 mln zł. Zestawienie
opracowują eksperci Instytutu Ekonomicznego Polskiej Akademii Nauk, biorąc pod uwagę trzy najważniejsze czynniki produkcji:
kapitał, majątek trwały i pracę;
listopad – kolejny dowód uznania dla społecznej odpowiedzialności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. to wyróżnienie w konkursie
„Regional Forbes CSR Awards”, zorganizowanym przez opiniotwórczy miesięcznik biznesowy Forbes. Podstawą przyznania nagrody
dębickiej Spółce były wyniki ankiety przesłanej do kilkuset firm w Polsce, które oceniały zaangażowanie w ochronę środowiska,
respektowanie praw i interesów pracowników, troskę o społeczności lokalne oraz działania charytatywne i sponsoringowe;
grudzień – Dębica została uznana za najcenniejszą markę oponiarską w Polsce w rankingu najbardziej wartościowych polskich
marek dziennika „Rzeczpospolita”. Najmocniejszą stroną marki Dębica jest jej wysoka pozycja w pamięci spontanicznej konsumentów. Pod tym względem, Dębica jest czwartą marką w Polsce. Dębica utrzymuje także wysoką 12. pozycję, jeśli chodzi o stopę
referencji, która dotyczy gotowości klientów do polecenia jej innym użytkownikom. Biorąc pod uwagę świadomość marki, Dębica
uzyskała 19. pozycję na liście, a w kategorii siła marki 42. Eksperci wycenili obecną wartość marki Dębica na niemal 80 mln zł. Lista 330 najcenniejszych, najsilniejszych i najbardziej znanych polskich marek powstała na podstawie badań opinii Polaków i matematycznych analiz ekspertów.
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Przewidywany rozwój T.C. Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. konsekwentnie od lat, także w minionym roku, dokonuje inwestycji w modernizację fabryki w Dębicy. W ramach rozwoju m.in. rozbudowywano linie produkcyjne, w tym również kontynuowano dostosowywanie ich do
wytwarzania opon do aut osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj.
opon High Performance i Ultra High Performance). Opony HP oraz UHP należą do
najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego.
Program inwestycyjny ma strategiczne znaczenie dla Spółki także dlatego, że pozwoli na spełnienie rygorystycznych wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1222/2009 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie
etykietowania opon – od listopada 2012 r. – pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. Zgodnie z zaleceniami UE, wszystkie opony opuszczające fabrykę w Dębicy będą wyposażane w nalepkę z informacjami o trzech kluczowych parametrach opony, tj. jej przyczepności na mokrej nawierzchni, oporach
toczenia i poziomie wytwarzanego hałasu.
Zakres oraz harmonogram inwestycji są nierozerwalnie związane z sytuacją ekonomiczną rynku motoryzacyjnego i kondycją finansową branży oponiarskiej, które z kolei wpływają na dostępność dla Spółki różnorodnych źródeł finansowania.
W trosce o bezpieczeństwo pracy oraz środowisko naturalne, przy szczególnym uwzględnieniu ergonomii i redukcji uciążliwych
elementów procesu produkcji, Firma Oponiarska Dębica S.A. w pierwszej kolejności modernizuje:





i
nstalacje chłodząco-wentylujące, co znacząco poprawia bezpieczeństwo i komfort środowiska pracy,
automatyzuje proces obcinania opon przy produkcji ogumienia do aut osobowych,

udoskonala zasilanie urządzeń do produkcji opon całostalowych, za sprawą zastosowania specjalistycznego mechanizmu ob
rotowego,
wprowadza specjalne zabezpieczenia (np. kurtyny przy stacjach odwijania/nawijania elementów do budowy opon), chroniące

pracowników; realizację tego procesu zaplanowano na lata 2010-2011.

W 2010 r. zakończył się także program, mający na celu całkowite wyeliminowanie klejów benzynowych z procesu produkcji Firmy
Oponiarskiej Dębica S.A. W minionym roku udało się w pełni wdrożyć ww. program na wydziałach wytwarzających opony osobowe i ciężarowe. Zaowocowało to znacznym spadkiem zużycia benzyny, a więc emisja węglowodorów do atmosfery za sprawą
Spółki jest minimalna. Osoby zatrudnione w T.C. Dębica S.A. są jeszcze efektywniej chronione przed szkodliwymi czynnikami,
bo z produkcji mieszanek wyeliminowano oleje plastyfikujące, zawierające związki wielopierścieniowe. Pozwoliło to na usunięcie
potencjalnych czynników kancerogennych z produkcji. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, Spółka prowadzi
również 3-letni program doskonalenia ergonomii wszystkich stanowisk pracy na produkcji.
Obecnie podkarpacka fabryka należy do największych zakładów produkcyjnych Goodyeara w Europie i na świecie.
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Raport środowiskowy

Rozwój społeczny możliwy jest jedynie wtedy, gdy coraz efektywniej prowadzone
procesy przemysłowe w jak najmniejszy sposób wpływają na środowisko naturalne. Dlatego też wprowadza się w procesie produkcji rozwiązania techniczno-technologiczne, aby jak najlepiej wykorzystywać limitowane zasoby surowców.
Firma Oponiarska Dębica S.A. stosuje zasadę zrównoważonego rozwoju zarówno
w procesach produkcyjnych, jak i we wprowadzanych oraz sprzedawanych produktach.
Potwierdza to polityka firmy i wprowadzony w latach 90. (wrzesień 1999 r.) system
zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. T.C. Dębica S.A. była
pierwszą firmą w branży oponiarskiej, która uzyskała ten certyfikat. Efektem tego
jest ciągły proces minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne.
Coroczne audyty i kontrole organów nadzoru w obszarze środowiska naturalnego potwierdzają spełnienie standardów prawnych
oraz systemowych przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. Dane przestawione w poniższym Raporcie środowiskowym obrazują systematyczne ograniczanie oddziaływania T.C. Dębica S.A. na środowisko naturalne.

Emisje technologiczne
Podstawowymi surowcami w produkcji gumy są kauczuki
oraz oleje procesowe. Dlatego też jednym z głównych celów jest ograniczenie emisji węglowodorów alifatycznych
i aromatycznych w gazach odlotowych, wydzielanych podczas procesu technologicznego.

Wielkość emisji węglowodorów (kg)
przypadająca na 1 Mg wyrobów
w latach 2007-2010
1,35

1,23

W 2010 r. radykalnie ograniczono stosowanie rozpuszczalników w procesie produkcji opon oraz wyeliminowano kleje na
bazie benzyny w produkcji opon osobowych i ciężarowych.
W miejsce olei procesowych aromatycznych wprowadzono
oleje na bazie węglowodorów alifatycznych.
Wykorzystanie ilości jednostek emisji rocznej dwutlenku węgla (CO2) z ciepłowni zakładowej w 2010 r. wyniosło 74%.

2007

2008

1,16

1,13

2009

2010

Dane obrazują rezultaty, jakie firma osiągnęła, przy równoczesnym wzroście tonażu produkcji.
Ilość benzyny (t) zużytej w procesie produkcyjnym
w latach 2007-2010
83
57

14

2007

2008

2009

3,8
2010
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Woda i ścieki
Woda w procesie produkcji opon wykorzystywana jest głównie do celów chłodniczych oraz jako nośnik ciepła w postaci
pary wodnej. Ponieważ – decyzjami organów administracji
– dostępność wody do celów przemysłowych jest limitowana, w firmie podjęto działania ograniczające jej zużycie. Racjonalne zużycie wody, dzięki zamknięciu obiegu wód chłodzących oraz efektywnemu wykorzystaniu ciepła w procesie
wulkanizacji (co w dużym stopniu ograniczyło zużycie pary
wodnej), pozwoliło na dalsze obniżenie jej zużycia. Obecny
roczny poziom zużycia wody to 34% wielkości określonej
pozwoleniem.

Zużycie wody (m³) przypadające na 1 Mg
wyrobów w latach 2007-2010

Również ilość ścieków przemysłowych, wytwarzanych
w procesie produkcyjnym utrzymywana jest na jak najniższym poziomie. W 2010 r. na ich poziom wpływ miały duże
opady atmosferyczne.

2007

10
8,3
7,1

2008

2009

6,4

2010

Ilość ścieków (m³) przypadająca na 1 Mg
wyrobów w latach 2007-2010
11

2007

10

10

10

2008

2009

2010

Odpady
T.C. Dębica S.A. od trzech lat nie składuje odpadów z procesu produkcyjnego, poddając je całkowitemu recyklingowi
lub – w wypadku braku takiej możliwości – utylizacji na cele
energetyczne. Firma nadal prowadzi działania ograniczające ilości odpadów wytwarzanych podczas procesu produkcji
opon, których efektem jest utrzymanie wskaźnika odpadu
na jednostkę wyrobu na tym samym poziomie, przy jednoczesnym wzroście tonażu produkcji i wprowadzeniu nowych
linii produkcyjnych do eksploatacji.

Ilość wytworzonych odpadów (Mg)
przypadająca na 1 Mg wyrobów
w latach 2007-2010
0,049

0,049

0,047

2007

22

0,049

2008

2009

2010

Zużycie energii
Systematyczne ograniczanie zużycia energii w procesie
produkcyjnym jest jednym z podstawowych zadań fabryki.
Pomimo że przemysł oponiarski należy do grupy „wysokoenergetycznej”, Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w 2010 r.
w znacznym stopniu udało się ograniczyć zużycie energii
dzięki obniżeniu zużycia ciepła, sprężonego powietrza oraz
energii elektrycznej. Świadczy to o wysokim poziomie technologii.

Liczba kilowatogodzin przypadających
na jednostkę wyrobu w produkcji
w latach 2007-2010
6536

6581

6264
6048

Działania prośrodowiskowe przynoszą również efekty ekonomiczne. Firma Oponiarska Dębica S.A. ponosi mniejsze
opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego.
2007

2008

2009

2010

Opłaty środowiskowe (zł) przypadające
na 1 Mg wyrobów w latach 2007-2010
1,9
1,7
1,5

2007

2008

1,4

2009

2010

23

Raport finansowy

Raport finansowy

Sprawozdanie finansowe
Zamieszczone w niniejszej części Informacje finansowe stanowią skrót sprawozdania finansowego za 2010 rok, sporządzonego zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 nr 152, poz. 1223
z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 33, poz. 259) oraz Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
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 Zarządu skierowane do akcjonariuszy.
Zamieszczona w niniejszej części opinia biegłych rewidentów została wydana do pełnego Sprawozdania finansowego za 2010 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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BILANS (w tys. zł)

2010

2009

637 359

630 654

Aktywa
I.

Aktywa trwałe

1.

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

2.

Rzeczowe aktywa trwałe

3.
3.1.

2 864

3 594

618 310

614 300

Inwestycje długoterminowe

1 681

1 351

Długoterminowe aktywa finansowe

1 681

1 351

a) w pozostałych jednostkach
4.
4.1.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 681

1 351

14 504

11 409

14 504

11 409

Aktywa obrotowe

740 171

511 166

1.

Zapasy

231 571

167 243

2.

Należności krótkoterminowe

456 349

266 852

Od jednostek powiązanych

351 477

213 760

Od pozostałych jednostek

II.

2.1.
2.2.
3.
3.1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

104 872

53 092

Inwestycje krótkoterminowe

51 664

76 396

Krótkoterminowe aktywa finansowe

51 664

76 396

5 311

1 069

46 353

75 327

a) w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

587

675

1 377 530

1 141 820

Pasywa
I.

Kapitał własny

768 292

748 719

1.

Kapitał zakładowy

110 422

110 422

2.

Kapitał zapasowy

310 603

310 603

3.

Kapitał z aktualizacji wyceny

81 955

81 955

4.

Pozostałe kapitały rezerwowe

183 626

173 710

5.

Zysk (strata) netto

81 686

72 029

II.

609 238

393 101

Rezerwy na zobowiązania

83 742

81 478

1.1.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

50 760

46 067

1.2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

32 299

30 489

9 675

10 497

22 624

19 992

683

4 922

1.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3.

Pozostałe rezerwy

69

3 347

614

1 575

Zobowiązania długoterminowe

3 416

1 880

Wobec pozostałych jednostek

3 416

1 880
309 680

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2.
2.1.
3.

Zobowiązania krótkoterminowe

522 080

3.1.

Wobec jednostek powiązanych

150 632

70 457

3.2.

Wobec pozostałych jednostek

370 314

238 332

3.3.
4.
4.1.

1 134

891

Rozliczenia międzyokresowe

0

63

Inne rozliczenia międzyokresowe

0

63

a) długoterminowe

0

0

Fundusze specjalne

b) krótkoterminowe
Pasywa razem
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0

63

1 377 530

1 141 820

768 292

748 719

13 802 750

13 802 750

55,66

54,24

13 802 750

13 802 750

55,66

54,24

2010

2009

Inne (z tytułu)

64 111

75 433

- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości

49 357

56 860

- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu

14 557

16 810

Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)
1.

- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości
Pozycje pozabilansowe, razem

197

1 763

64 111

75 433
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)
I.

2010

2009

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 793 351

1 422 559

- w tym od jednostek powiązanych

1 600 168

1 233 918

1.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

1 763 547

1 399 002

2.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

29 804

23 557

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

1 576 529

1 202 098

- w tym od jednostek powiązanych

1 431 038

1 069 752

1.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

1 553 386

1 184 271

2.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

23 143

17 827

216 822

220 461

II.

III.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

IV.

Koszty sprzedaży

31 007

26 022

Koszty ogólnego zarządu

64 351

55 708

121 464

138 731

V.
VI.
VII.

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

632

1 843

1.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

357

702

2.

Inne przychody operacyjne

275

1 141

VIII.

11 776

37 644

1.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

5 492

6 454

2.

Inne koszty operacyjne

6 284

31 190

110 320

102 930

279

1 025

15

-

263

1 016

1

9

Koszty finansowe

8 751

14 216

1.

Odsetki, w tym:

6 090

9 212

2.

Inne

2 661

5 004

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

101 848

89 739

XIII.

Zysk (strata) brutto

101 848

89 739

XIV.

Podatek dochodowy

20 162

17 710

a) część bieżąca

18 564

11 720

IX.

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

X.

Przychody finansowe

1.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

2.

Odsetki, w tym:

3.

Inne

XI.

XII.

1 598

5 990

Zysk (strata) netto

81 686

72 029

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

81 686

72 029

13 802 750

13 802 750

b) część odroczona
XV.

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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5,92

5,22

13 802 750

13 802 750

5,92

5,22

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)
I.
I.a.
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

2010

2009

Kapitał własny na początek okresu (BO)

748 719

698 774

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

748 719

698 774

Kapitał zakładowy na początek okresu

110 422

110 422

Kapitał zakładowy na koniec okresu

110 422

110 422

Kapitał zapasowy na początek okresu

310 603

310 603

Kapitał zapasowy na koniec okresu

310 603

310 603

81 955

81 955

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

81 955

81 955

173 710

105 794

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

9 916

67 916

a) zwiększenia (z tytułu)

9 916

67 916

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku
za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku
za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy
4.2.

67 916
9 916
183 626

173 710

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

72 029

90 000

5.1.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

72 029

90 000

5.2.

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

72 029

90 000

a) zmniejszenia (z tytułu)

72 029

90 000

- dywidenda dla akcjonariuszy

62 113

22 084

5.

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku
za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku
za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy

67 916
9 916

5.3.

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

5.4.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

Wynik netto

81 686

72 029

a) zysk netto

81 686

72 029

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

768 292

748 719

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

768 292

748 719

6.
II.
III.
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)

2010

2009

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.
II.
1.

Zysk (strata) netto

81 686

72 029

Korekty razem

20 723

175 493

Amortyzacja

64 988

60 674

2.

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

1 844

-469

3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

3 319

6 245

4.

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

1 984

-238

5.

Zmiana stanu rezerw

6.

Zmiana stanu zapasów

7.

Zmiana stanu należności

8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

9.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10.

Inne korekty

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

2 263

-15 902

-64 327

52 273

-193 679

78 883

206 895

-11 585

-3 070

5 520

506

92

102 409

247 522

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.

Wpływy

2 810

1 508

1.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2 666

1 367

2.

Z aktywów finansowych, w tym:

144

141

a)

w pozostałych jednostkach

144

141

144

141

Wydatki

70 663

70 481

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

70 663

70 481

-67 853

-68 973
0

- odsetki
II.
1.
III.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

Wpływy

5 694

1.

Kredyty i pożyczki

5 694

2.

Inne wpływy finansowe

II.
1.

67 380

134 499

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

62 113

22 084

2.

Spłaty kredytów i pożyczek

3.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

1 803

1 431

4.

Odsetki

3 464

6 385

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

104 599

-61 686

-134 499

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

-27 130

44 050

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

-28 974

44 519

-1 844

469

F. Środki pieniężne na początek okresu

73 604

29 554

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

46 474

73 604

484

898

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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0

Wydatki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I. Zasady sporządzania sprawozdań i informacja o władzach
Spółki
1.   Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2010 rok i obejmuje okres od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i porównywalne dane finansowe za 2009 rok
obejmujące okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2.   Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem
Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
3.   W opiniach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie było zastrzeżeń, które wymagałyby korekt
w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub w porównywalnych danych finansowych.
4.   Władze Spółki:
Zarząd
Jacek Pryczek – Prezes Zarządu
Leszek Cichocki – Członek Zarządu
Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu
Waldemar Jarosz – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza
Michel Rzonzef – Przewodniczący
Serge Lussier – Wiceprzewodniczący
Maciej Mataczyński – Sekretarz
Roberto Fioroni – Członek
Dominikus Golsong – Członek
Raimondo Eggink – Członek
Jacek Osowski – Członek (do 28 listopada 2010 r.)
Czesław Łączak – Członek (do 8 czerwca 2010 r.)
Rafał Underlik – Członek (od 8 czerwca 2010 r.)
Karol Kuch – Członek (od 12 stycznia 2011 r.)

II. Zasady prowadzenia rachunkowości
1. Podstawa sporządzenia Sprawozdania Finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.
z 2009 nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 33, poz. 259) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
2. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
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Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych:
- oprogramowanie komputerowe
2–10 lat
- koszty prac rozwojowych
3 lata
- pozostałe
5 lat
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 spełniającej 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 środków trwałych o wartości do 5 000 USD Spółka stosuje jednorazową amortyzację, natomiast dla celów podatkowych jest
to wartość 3 500 PLN.
4. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczących danego środka trwałego w budowie kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody
związane z różnicami kursowymi.
5. Inwestycje długoterminowe
Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy
spowodowane częściową, trwałą utratą wartości.
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 zaawansowania robót,
c) wyroby gotowe wykazywane są według średniego kosztu wytworzenia, obejmującego koszty pozostające w bezpośrednim
związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem 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 sytuacji gdy wystąpiła nieplanowana
przerwa w produkcji, Spółka określa stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w oparciu o porównanie średniokwartalnego
tonażu wyprodukowanego do tonażu założonego w planie rocznym dla kwartału, w którym wystąpiła nieplanowana przerwa. Jeśli
odchylenie tonażu rzeczywistego od planowanego 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.
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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 uwzględniając odchylenia między rzeczywistymi
kosztami wytworzenia a kosztami planowanymi.
Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na zapasy uznane za przestarzałe lub trudno zbywalne, po dokonanej analizie zapasów.
7. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań finansowych) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem
zasady ostrożności.
8. Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do których zalicza się otrzymane weksle o wymagalności powyżej 3 miesięcy oraz
skutki aktualizacji wyceny krótkoterminowych wbudowanych instrumentów pochodnych – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli
nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa te mają ustalony termin wymagalności, wówczas wyceny
dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają
ustalonego terminu wymagalności, wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
9. Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych oraz otrzymane weksle o wymagalności do 3 miesięcy.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty)
zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
10. 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 kosztów finansowych, a w uzasadnionych
przypadkach do środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
11. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, niewykorzystane urlopy
Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowych świadczeń pracowniczych, takich jak: nagrody jubileuszowe, 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.
12. Rezerwa na podatek dochodowy
W związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w myśl
Ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
W bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, stanowiącą kwotę podatku dochodowego wymagającą w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, oraz aktywa z tytułu odroczonego
podatku ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia podatku dochodowego w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi.
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13. Naprawy gwarancyjne
Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z udzielonych gwarancji na ogumienie, przyjmując
za podstawę wartość reklamacji wyliczoną w oparciu o obowiązujące warunki gwarancji dla określonych grup produktowych.
14. Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statutem Spółki zgodnie z rejestrem handlowym. Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych. Kapitał zapasowy tworzony jest z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
oraz z podziału zysku zarówno w wysokości wymaganej ustawowo, jak i ponad tę wysokość.
Kapitał rezerwowy obejmuje kapitał rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat oraz utworzony z podziału zysku z możliwością
wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
15. 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 dotyczące późniejszych okresów.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań.
16. Przychody ze sprzedaży
Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku, pomniejszonych o podatek od towarów
i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie przekazania znaczących ryzyk i korzyści związanych z produktami, towarami i materiałami.
Przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone klientom upusty i inne ulgi traktowane
według tych samych zasad co upusty.
17. 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 rozwiązanych rezerw
i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat,
rekompensat i darowizn.
Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych nie zaliczone do kosztów wytworzenia produktu,
odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła.
Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, przychód związany z obrotem
papierami wartościowymi oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów
finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.
Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń niezwiązanych z normalną działalnością Spółki i w szczególności spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej.
Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne,
wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie.

34

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 niepodlegające odliczeniu podatkowemu, dochód
niepodlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną.
Podstawowe dane finansowe oraz średnie kursy wymiany złotego
Bilans (w tys.)
31.12.2010

31.12.2009

zł

euro

zł

euro

Aktywa trwałe

637 359

Aktywa obrotowe

740 171

160 937

630 654

153 511

186 898

511 166

124 426

1 377 530

347 835

1 141 820

277 937

Kapitał własny

768 292

193 998

748 717

182 250

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

609 238

153 837

393 103

95 687

1 377 530

347 835

1 141 820

277 937

Aktywa razem

Pasywa razem

Rachunek zysków i strat (w tys.)
2010 r.

2009 r.

zł

euro

zł

euro

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

1 793 351

447 850

1 422 559

327 730

Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów

1 576 529

393 703

1 202 098

276 940

216 822

54 147

220 461

50 790

31 00

7 744

26 022

5 995

Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

64 351

16 070

55 708

12 834

121 464

30 333

138 731

31 961

632

157

1 843

425

11 776

2 941

37 644

8 673

110 320

27 549

102 930

23 713

279

70

1 025

236

8 751

2 185

14 216

3 275

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

101 848

25 434

89 739

20 674

Zysk (strata) brutto

101 848

25 434

89 739

20 674

Podatek dochodowy

20 162

5 035

17 710

4 080

Zysk (strata) netto

81 686

20 399

72 029

16 594

Przychody finansowe
Koszty finansowe

Rachunek przepływów pieniężnych (w tys.)
2010 r.

2009 r.

zł

euro

zł

euro

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

102 409

25 859

247 522

60 251

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-67 853

-17 133

-68 973

-16 789

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-61 686

-15 576

-134 499

-32 739

Przepływy pieniężne netto, razem

-27 130

-6 850

44 050

10 722
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Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na:
31.12.2010
31.12.2009

1 euro = 3,9603 zł
1 euro = 4,1082 zł

- kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
w 2010 r.
1 euro = 4,0044 zł
w 2009 r.
1 euro = 4,3406 zł
- najwyższy i najniższy kurs w okresie:
w 2010 r.
najwyższy
1 euro
najniższy
1 euro
w 2009 r.
najwyższy
1 euro
najniższy
1 euro

=
=
=
=

4,1770
3,8356
4,8999
3,9170

zł
zł
zł
zł

Pozycje rachunku zysków i strat za 2010 r. przeliczono na euro według średniorocznego kursu euro, który wyniósł 4,004358 zł.

III. Obszary występowania istotnych różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz
ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym według polskich zasad
rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone według MSSF
T.C. Dębica S.A. sporządza sprawozdania finansowe według zasad Grupy Goodyear opartych na US GAAP dla inwestora strategicznego Goodyear Tires and Rubber Company w celu przygotowania przez niego sprawozdania skonsolidowanego.
Dlatego wskazanie w sposób wiarygodny różnic w wartości ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym według polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR nie jest możliwe.
Poniżej zamieszczamy tabele z objaśnieniem różnic w wartości ujawnionego kapitału własnego i wyniku finansowego netto,
pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi sporządzonymi według polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi, które zostały sporządzone według zasad Grupy
Goodyear opartych na US GAAP.
(w tys. zł)
Kapitał własny według polskich zasad rachunkowości
Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych

31.12.2010

31.12.2009

768 292

748 719

139

- 108

203

173

-13 454

-13 132

Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto

5 131

4 382

Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących

-4 762

1 432

-9
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Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych
Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych

Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji rezerw na udzielone gwarancje

9 664

9 594

765 204

751 099

31.12.2010

31.12.2009

Zysk netto według polskich zasad rachunkowości

81 686

72 029

Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących

-6 194

1 374

247

575

30

10

Kapitalizacja odsetek od średniego poziomu zadłużenia zgodnie z zasadami Grupy Goodyear
Kapitał własny według zasad Grupy Goodyear
(w tys. zł)

Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych
Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych

-322

-454

Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto

749

577

Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji rezerw na udzielone gwarancje

-48

-57

Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych

Kapitalizacja odsetek od średniego poziomu zadłużenia zgodnie z zasadami Grupy Goodyear
Zysk netto według zasad Grupy Goodyear
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70

973

76 218

75 027

IV. 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 2009 roku i 31 grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco:
(w tys. zł)

Aktywa finansowe
przeznaczone do obrotu

Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży

Zobowiązania finansowe
przeznaczone do obrotu

2 314

144

135 863

- zwiększenia

19 257

-

-

- zmniejszenia

1 stycznia 2009 r.

19 349

-

104 599

31 grudnia 2009 r.

2 222

144

31 264

1 stycznia 2010 r.

2 222

144

31 264

- zwiększenia

15 826

-

5 694

- zmniejszenia

16 332

-

-

1 716

144

36 958

1 537

144

31 grudnia 2010 r.
Ujęcie bilansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
- w pozostałych jednostkach
Krótkoterminowe aktywa finansowe
- w pozostałych jednostkach

1 129

Zobowiązania długoterminowe
- w pozostałych jednostkach
31 grudnia 2010 r.

950
1 716

144

Kredyt w rachunku bieżącym
- w pozostałych jednostkach
31 grudnia 2010 r.

36 958
36 958

1. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Spółka zawarła umowy niebędące 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 Spółka 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.
2. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych w 2010 r.
Kategoria zobowiązania
Kredyt w rachunku bieżącym

odsetki zrealizowane
3 180 tys. zł

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za 2009 r. wyniosły 6 131 tys. zł.
3. 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 828 tys. zł.
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4. Udzielone pożyczki
Na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.
5. Zobowiązania warunkowe
Spółka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. Nie istnieją inne istotne zobowiązania warunkowe poza niżej opisanymi.
1. W lipcu 1997 r. w Wielkiej Brytanii wypadkowi samochodowemu uległ obywatel brytyjski Garry Hoye. Zdaniem pełnomocników
poszkodowanego przyczyną wypadku była wadliwa opona wyprodukowana w T.C. Dębica S.A. Z powództwa poszkodowanego
przed sądem brytyjskim prowadzone jest postępowanie o zapłatę odszkodowania w wysokości ok. 770 000 GBP. Pozwanym jest
T.C. Dębica S.A. oraz właściciel warsztatu samochodowego, w którym dokonano montażu opony.
T.C. Dębica S.A. posiada od roku 1996 r. nieprzerwanie umowę odpowiedzialności cywilnej za produkt z firmą ubezpieczeniową
AIG Polska i w 1997 r. umowa obejmowała zakresem terytorialnym także Wielką Brytanię.
Kwota dochodzonego odszkodowania przewyższa wprawdzie limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4 100 000 zł) o ok.
600 000 zł, ale z opinii brytyjskiego prawnika reprezentującego T.C. Dębica S.A. wynika, że istnieją podstawy do żądania znacznego obniżenia odszkodowania, m.in. z uwagi na wiek opony oraz ze względu na fakt, że oprócz T.C. Dębica S.A. występuje w sprawie drugi pozwany. W tym stanie rzeczy nie jest konieczne tworzenie rezerwy na pokrycie kosztów ewentualnego odszkodowania
przypadającego do zapłaty T.C. Dębica S.A.
2. Roszczenie Soni i Zary Akhter.
Poszkodowani wystąpili z żądaniem zapłaty odszkodowania (nie precyzując jego wysokości) za szkody doznane wskutek wypadku
we wrześniu 1998 r., którego przyczyną miała być wadliwa opona produkcji T.C. Dębica S.A. Po otrzymaniu roszczeń, szkoda została zgłoszona do AIG Poland S.A., która prowadzi sprawę w Anglii. Dotychczas nie zostaliśmy powiadomieni o jej zakończeniu, a jedynie o prowadzonych rozmowach na temat zawarcia ugody. W ocenie Spółki ryzyko zapłaty roszczenia przez T.C. Dębica S.A. jest
małe, wysokość roszczenia nie została określona, dlatego nie została utworzona rezerwa na przyszłe ewentualne zobowiązania.
6. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji
I.
W dniu 16 lipca 2010 r. Zarząd Spółki powziął informację, że do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wniesiony został przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie niektórych
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2010 r. – szczegółowe informacje zostały podane przez
Spółkę do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym nr 21/2010 z dn. 16 lipca 2010 r.
Wyrokiem z dnia 28 marca 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 12/2011.
II.
W dniu 12 sierpnia 2010 r. z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpłynął
do Spółki odpis wniosku złożonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny
Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, dotyczący żądania
udzielenia przez Sąd ww. podmiotom upoważnienia do Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – szczegółowe
informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym nr 24/2010 z dn. 13 sierpnia 2010 r.
Postanowieniem z dn. 10 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie oddalił wniosek złożony przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych o upoważnienie do zwołania NWZA, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym
nr 28/2010 z dn. 10 listopada 2010 r.
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W dn. 1 lutego 2011 r. Spółce doręczono odpis apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS, złożonej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na
Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Fundusz Inwestycyjny
Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, o czym Spółka poinformowała Raportem
bieżącym nr 7/2011 z dn. 2 lutego 2011 r.
Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy oddalił w całości apelację złożoną
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych
i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym
nr 13/2011 z dn. 15 kwietnia 2011 r.
III.
W dn. 10 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych (opublikowanej Raportem
bieżącym nr 34/2010). PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie wniósł w pozwie również o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dn. 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych; Spółka podała te informacje do publicznej wiadomości
Raportem bieżącym nr 1/2011 z dn. 11 stycznia 2011 r.
W dn. 12 stycznia 2011 r. Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 3/2011 o powzięciu informacji o oddaleniu przez Sąd
Okręgowy wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia i Sąd odmówił wstrzymania wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 30 listopada 2010 r.
w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
Raportem bieżącym nr 8/2011 z dn. 11 lutego 2011 r. Spółka poinformowała o powzięciu informacji o wniesieniu przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dn. 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
Raportem bieżącym nr 10/2011 z dn. 23 lutego 2011 r. Spółka poinformowała o powzięciu informacji o uwzględnieniu zażalenia
PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie.
Raportem bieżącym nr 11/2011 z dn. 25 lutego 2011 r. Spółka poinformowała o doręczeniu 24 lutego 2011 r. pełnomocnikowi
Spółki odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wydanego na skutek zażalenia wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dn. 5 stycznia 2011 r. oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dn. 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania
rewidenta ds. szczególnych.
Spółka poinformowała jednocześnie, że od dnia doręczenia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie nie wykonywała
żadnych czynności w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 30 listopada 2010 r. w sprawie
powołania rewidenta ds. szczególnych. Spółka otrzymała w dn. 18 lutego 2011 r. sprawozdanie z badania rewidenta ds. szczególnych, sporządzone na podstawie ww. uchwały. Sprawozdanie to zostało, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, przekazane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 9/2011 z dn. 18 lutego 2011 r.
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IV.
W związku z doręczeniem w dn. 10 stycznia 2011 r. odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, wniesionego do
Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie, Spółka poinformowała
Raportem bieżącym nr 2/2011 z dn. 11 stycznia 2011 r., że jednym z załączników do ww. pozwu była kserokopia wniosku kierowanego do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wyznaczenie BDO
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych, na podstawie art. 85 ust. 1 oraz z art. 84 ustawy o ofercie
publicznej, w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dn. 30 listopada 2010 r. uchwały o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych o treści zaproponowanej przez wnioskodawców.
Wnioskodawcami wskazanymi w ww. kserokopii wniosku są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Akcji KRAKOWIAK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA
EUROPA oraz PZU Specjalistyczny.
W dn. 14 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis ww. wniosku o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. rewidentem ds. szczególnych,
o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 5/2011 z dn. 14 stycznia 2011 r.
Wyżej wymienione raporty bieżące dostępne są także na stronie internetowej Spółki: www.debica.com.pl
Zdaniem Zarządu, poza koniecznością ujawniania powyższych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym, nie występują powody dla
których zdarzenia te powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych Spółki.
7. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli.
8. Działalność zaniechana
W okresie sprawozdawczym nie zlikwidowano i nie zaniechano działalności gospodarczej w całości czy też w części, stąd też nie
wystąpiły koszty zaniechanej produkcji.
9. Koszt wytworzenia majątku trwałego na własne potrzeby
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby za 12 miesięcy 2010 r. wyniósł 18 365 tys. zł.
10. Nakłady inwestycyjne
W 2010 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 70 036 tys. zł. Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 r. wynoszą 129 628 tys. zł.
Przewidywane nakłady na ochronę środowiska w 2011 to:
1. Modernizacja wentylacji miejscowej miksera
2. Projekt modernizacji wentylacji wulkanizacji WBR
3. Odsłonięcie zbiorników olejowych nowej walcowni
Razem

2 100 tys. zł
248 tys. zł
3 400 tys. zł
5 748 tys. zł

11. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje dokonane w 2010 r. z podmiotami wchodzącymi w skład koncernu Goodyear są następujące:
• Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
1 600 mln zł
• Sprzedaż środków trwałych i inwestycji
3 mln zł
• Zakup materiałów i towarów
446 mln zł
• Zakup usług i opłaty licencyjne
144 mln zł
• Zakupy inwestycyjne
21 mln zł
• Stan należności na 31.12.2010
351 mln zł
• Stan zobowiązań na 31.12.2010
151 mln zł
Spółka przeprowadziła 28 transakcji z podmiotami powiązanymi o jednorazowej wartości ponad 500 tys. euro. Dwanaście transakcji dotyczyło opłat licencyjnych dla Goodyear Akron, USA, 13 transakcji dotyczyło opłat regionalnych dla Goodyear Luksemburg,
a 3 transakcje – zakupu surowców.
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12. Wspólne przedsięwzięcia
Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, nie wystąpiły.
13. Majątek trwały
Koszty składające się na środki trwałe w budowie w wysokości 43 106 tys. zł stanowią:
• zakup maszyn i urządzeń
21 821 tys. zł
• roboty budowlano-montażowe
16 160 tys. zł
• pozostałe
5 125 tys. zł
Wartość brutto środków trwałych, używanych na podstawie umowy leasingu, zaklasyfikowanych zgodnie z ustawą o rachunkowości jako leasing finansowy, wynosi 7 183 tys. zł, natomiast wartość netto tych środków to 3 963 tys. zł.
Od września 2001 roku Spółka używa – na podstawie umowy najmu – obiekty magazynowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
stanowiące Centrum Logistyczne zlokalizowane w Tarnowie.
W dn. 15 marca 2005 r. Spółka zawarła umowę najmu powierzchni magazynowej, zgodnie z którą dokonano rozbudowy istniejącego budynku magazynowego zlokalizowanego w Tarnowie i przekazano w najem na rzecz T.C. Dębica S.A. od 1 listopada 2005 r.
Wartość Centrum Logistycznego w Tarnowie wynosi 88 310 tys. zł.
Spółka ubezpiecza swoje mienie od wszystkich ryzyk bezpośredniej fizycznej utraty lub uszkodzenia.
Spółka posiada również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz
odpowiedzialności cywilnej produktu.
14. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Na 31.12.2010 r. stan odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wynosił 1 684 tys. zł.
Odpisów tych dokonano dla elektrociepłowni węglowej w wysokości 1 684 tys. zł.
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniósł 3 461 tys. zł:
• na wyroby
2 909 tys. zł
• na materiały
552 tys. zł
15. Przychody i koszty finansowe za 2010 r. (w tys. zł)
1. Odsetki od kredytu obrotowego
2. Odsetki uzyskane od lokat bankowych
3. Odsetki uzyskane od odbiorców i zapłacone dostawcom oraz do budżetu
4. Odsetki za nieterminowe zapłaty od odbiorców
5. Dyskonto weksli i czeków obcych
6. Odsetki od rat leasingowych
Razem odsetki plus dyskonto weksli i czeków obcych
7. Dywidendy, udziały w zyskach
Razem dywidenda
8. Różnice kursowe zrealizowane
9. Różnice kursowe niezrealizowane
Razem różnice kursowe
10. Aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych
11. Koszty prowizji do refaktury Work Comm

-3 180
144
-282
119
-2 279
-349
-5 827
15
15
-1 666
-488
-2 154
-505
-2

12. Pozostałe

1

Razem inne

-506

Ogółem wynik na działalności finansowej
Ogółem przychody finansowe (z rachunku wyników)
Ogółem koszty finansowe (z rachunku wyników)

-8 472
279
8 751
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta

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-go Maja 1
obejmującego:
(a)   wprowadzenie;
(b)   bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 1 377 530 tys. zł;
(c)   rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 81 686 tys. zł;
(d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 19 573 tys. zł;
(e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący wpływy pieniężne netto
w kwocie 27 130 tys. zł;
(f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:
(a) przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości;
(b) krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości
stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną
ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania
zasadami (polityką) rachunkowości;
(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie” – Dz. U. nr 33 poz. 259) oraz statutem Spółki;
(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz wynik finansowy za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami
rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości.
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Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Michał Mastalerz
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90074
Kraków, 26 kwietnia 2011 r.
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