
Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.03.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna
Siedziba: 1 Maja 1, 39-200 Dębica

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

2211Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000045477

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one 
zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 
treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje 
wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi 
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i 
kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Metoda wyceny sktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Rzeczowe aktywa trwałe, 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 
• pozostałe 5 lat 
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 (leasing finansowy). 
Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub 
modernizacji. Środki trwałe odpisuje się metodą liniową zgodnie z okresem ich 
ekonomicznej użyteczności. Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych: 
• budynki i budowle 25 - 40 lat 
• urządzenia techniczne i maszyny 5 - 20 lat 
• środki transportu 5 - 15 lat 
Środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniające przynajmniej jedno z 
kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy amortyzuje się z uwzględnieniem czasu 
trwania umowy. Dla środków trwałych o wartości nie przekraczającej równowartości 5000 
USD wyrażonej w złotych, Spółka stosuje jednorazową amortyzację. Dla celów 
podatkowych jest to wartość 10 000 zł. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek 
amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań 
zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. 
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z 
używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub 
składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich 
wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące 
środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych 
przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane 
aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny 
zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych. 
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty 
wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu 
aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu 
odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. 

2. Środki trwałe w budowie 
Środki trwałe w budowie wycenia się według ceny 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.. 

3. Leasing 
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Umowa, w której znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje udziałem 
leasingodawcy (finansującego), ujmowana jest jako leasing operacyjny, umowa najmu lub 
dzierżawy. Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego, najmu lub 
dzierżawy po pomniejszeniu o ewentualne specjalne oferty promocyjne uzyskane od 
leasingodawcy (finansującego), obciążają koszty metodą liniową przez okres umowy 
leasingu, najmu lub dzierżawy. 
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy 
umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 
jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. 
Leasing rzeczowych aktywów trwałych, gdzie Spółka jako korzystający ponosi zasadniczo 
wszystkie ryzyka i czerpie zasadniczo wszystkie korzyści związane z prawem własności, 
klasyfikowany jest jako leasing finansowy. Leasing finansowy jest aktywowany z chwilą 
rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej aktywa objętego 
leasingiem i aktualnej wartości minimalnych opłat z tytułu leasingu. 
Każda opłata z tytułu leasingu jest alokowana między zobowiązanie z tytułu leasingu 
finansowego (część kapitałowa) i koszty finansowe (część odsetkowa). Podział 
przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, zgodnie z którą część 
odsetkowa opłaty leasingowej zostaje rozłożona w taki sposób na poszczególne okresy, 
aby stopa procentowa w stosunku do salda zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
była w każdym z okresów stała. 
Rzeczowe aktywa trwałe używane w ramach leasingu finansowego podlegają amortyzacji 
przez krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania składnika majątku lub okres trwania 
leasingu. 

4. Inwestycje długoterminowe 
Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według 
ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości. 

5. Zapasy 
Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób: 
zapasy surowców i towarów wykazywane są wg cen nabycia, 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, wyroby gotowe wykazywane są wg 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 średnio kwartalnego 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 średnio kwartalnego wskaźnika absorpcji kosztów pośrednich. Wskaźnik ten z kolei 
kalkulowany jest jako iloraz kosztów pośrednich produkcji założonych w rocznym planie 
oraz tonażu planowanego w tym okresie. Wskaźnik ten jest aktualizowany w oparciu o 
dane rzeczywiste. 
Wyroby gotowe na dzień wytworzenia są ujmowane w księgach rachunkowych po 
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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. Wszelkie zapasy, których cena sprzedaży netto spadła poniżej cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia, albo które zostały uznane za przestarzałe bądź 
częściowo utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, zostały zidentyfikowane, a ich 
wartość bilansowa obniżona została do poziomu cen sprzedaży netto. 

6. Należności i zobowiązania 
Należności i zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań finansowych) wycenia się w kwocie 
wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności i wykazuje w wartości netto (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).Wartość należności podlega aktualizacji wyceny 
przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego. 
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do 
obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji 
zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według 
skorygowanej ceny nabycia. 

7. Inwestycje krótkoterminowe 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do których zalicza się otrzymane weksle o 
wymagalności powyżej 3 miesięcy - 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. 
Udzielone pożyczki są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty powiększonej o odsetki 
należne za dany miesiąc. 
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów 
lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. 

8. Aktywa pieniężne 
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, 
walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od 
aktywów finansowych oraz otrzymane weksle o wymagalności do 3 miesięcy. 
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, 
wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla 
potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych. Wymienione aktywa pieniężne 
prezentowane są w bilansie w ramach inwestycji krótkoterminowych. 

9. Operacje w walutach obcych 
Operacje w walutach obcych rozliczane są według kursu średniego ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji, 
chyba że w zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs. Na dzień bilansowy wyrażone w 
walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po kursie średnim ustalonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 
Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe 
na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, 
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych 
przypadkach do środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 
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10. Aktywo i rezerwa na odroczony podatek dochodowy 
W związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za 
osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w myśl "Ustawy o rachunkowości i przepisów 
podatkowych", Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 
W bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
stanowiącą kwotę podatku dochodowego wymagającą w przyszłości zapłaty w związku z 
występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują 
zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
Wykazuje również aktywa z tytułu odroczonego podatku ustalone w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia podatku dochodowego w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 
uwzględnieniu zasady ostrożności. 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 
obowiązku podatkowego. 
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i 
początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z 
kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 
Spółka nie stosuje zapisów Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 "Podatek 
dochodowy". 

11. Rezerwy na zobowiązania, naprawy gwarancyjne, odprawy emerytalne i rentowe, 
niewykorzystane urlopy 
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy tworzone są na: 
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę 
można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji 
gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji 
kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; 
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie 
wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować 
wartość tych przyszłych zobowiązań. 
• odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu 
zbiorowego pracy . Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuariusza. 
• prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, 
wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, 
przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że 
data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych 
i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. 
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. 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowych świadczeń pracowniczych, takich 
jak: odprawy emerytalno-rentowe, tworzone są w oparciu o wyliczenie aktuarialne 
dokonywane raz na koniec roku. Utworzenie rozliczeń międzyokresowych biernych na 
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niewykorzystane urlopy obciąża koszty okresu, którego te urlopy dotyczą. 

12. 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 tą wysokość. 
Kapitał zapasowy jest zwiększany o kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący zlikwidowanych 
środków trwałych objętych aktualizacją. 
Kapitał rezerwowy obejmuje kapitał rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat oraz 
utworzony z podziału zysku z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. 

13. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do 
poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 
czasu i/lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem 
rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

14. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, 
wynikających w szczególności: 
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę 
zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny; 
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec 
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania 
zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za 
sprzedane produkty długotrwałego użytku. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są 
prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów napraw gwarancyjnych następują 
stosownie do przewidywanej wielkości świadczeń, a więc wykonanych napraw (we 
własnym zakresie lub wymiany towaru lub produktu w ramach udzielonej gwarancji. Z 
chwilą upływu okresu, na który udzielono gwarancji, nieodpisane bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów zmniejszają koszty sprzedaży okresu sprawozdawczego, w 
którym stwierdzono, że zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych nie powstały.

Sposób ustalenia wyniku finansowego:

1. 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 
lub w momencie wykonania usługi. 
Przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone 
klientom upusty i inne ulgi traktowane według tych samych zasad co upusty. 

2. Koszty oraz pomiar wyniku finansowego 
Koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą 
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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 niezaliczone 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. 

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.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o 
rachunkowości.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

BOLANOWSKA ANNA dnia 2020-05-12

MAKSYMIUK IRENEUSZ dnia 2020-05-13

Szafran Leszek dnia 2020-05-13

Michał Mędrek dnia 2020-05-13

Mirosław Maziarka dnia 2020-05-13
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Dane w PLN

RAPORTY ESPI

Raport SA-Q 1 2020

SA-Q_1_2020_TC_Debica_SA.pdf
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