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Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej jako „Emitent”) dokonuje korekty prognozy wyników finansowych 
na 2011 rok, opublikowanej w sporządzonym 13 grudnia 2010 roku Dokumencie Informacyjnym. 

Emitent poinformował o wartościach wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat 
w skonsolidowanym raporcie Grupy Recykl S.A. za IV kwartał 2011 roku wraz z zastrzeżeniem, że z uwagi na 
badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, wyniki finansowe przedstawione w raporcie 
rocznym mogą się różnić od tych po IV kw. 2011. 

Prognoza wyników finansowych Emitenta na 2011 rok, opublikowana w Dokumencie Informacyjnym, 
zakładała uzyskanie wartości na poziomie nie niższym niż zaprezentowane poniżej: 

 Przychody ze sprzedaży 16.716 tys. zł, 

 EBITDA   7.123 tys. zł 
 Zysk netto    2.390 tys. zł, 

Powyższa prognoza wyników finansowych Emitenta nie była przedmiotem badania ani przeglądu przez 
biegłego rewidenta. 

Zweryfikowana prognoza wyników finansowych Emitenta na 2011 rok zakłada uzyskanie poniższych 
wartości: 

 Przychody ze sprzedaży 20.841 tys. zł 
 EBITDA   7.524 tys. zł 
 Zysk netto   1.168 tys. zł 

Uzyskanie wyższych przychodów od zakładanych pierwotnie było możliwe przede wszystkim dzięki 
dodatkowej sprzedaży drutu otrzymanego podczas procesu przetwarzania zużytych opon.  

Natomiast zmniejszenie zysku netto było spowodowane przede wszystkim: niedoszacowaniem kosztów 
związanych z przeniesieniem produkcji zakładu recyklingu z Przysieki Polskiej, niedoszacowaniem kosztów 
rozruchu nowego zakładu w Śremie oraz niekorzystnym kształtowaniem się kursów walutowych 
i bilansowymi różnicami kursowymi. Ponadto, na wynik finansowy wpłynęło przeszacowanie wartości 
zapasów (magazyn zużytych opon) oraz korekta zapasów o części maszyn wykorzystanie już w procesie 
produkcji. 

W ocenie Zarządu Emitenta dotychczasowe wyniki finansowe osiągnięte na koniec 2011 oraz realne plany 
na 2012 roku stanowią podstawę do wyrażenia opinii, że prognozy finansowe na 2012 rok, przedstawione 
w sporządzonym 13 grudnia 2010 roku Dokumencie Informacyjnym zostaną zrealizowane. 

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 
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