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Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lutego 
2018 r. w związku z przygotowaniem danych finansowych narastających do raportu kwartalnego za IV 
kwartał 2017 r. powziął informację, że wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy 
kapitałowej Emitenta za 2017 rok wyniesie 3.362.515,94 zł, co w porównaniu do skonsolidowanego 
wyniku finansowego netto prezentowanego w raporcie rocznym za 2016 rok, tj. w stosunku do kwoty 
2.501.107,34 zł oznacza wzrost o 34,4%.  
 
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skalę wzrostu 
skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy kapitałowej Emitenta, wykraczającą poza standardowy 
poziom jego zmienności, wynikający wyłącznie z dynamicznego rozwoju działalności Emitenta i jego 
Grupy kapitałowej oraz zmiennej sytuacji rynkowej. W ocenie Zarządu Spółki, zmiana 
skonsolidowanego wyniku finansowego o więcej niż 30 % jest istotna dla finansowej sytuacji Emitenta 
i odbiega od szacunków dokonanych przez Zarząd na podstawie historycznych danych finansowych 
oraz prawdopodobnie odbiega również od przewidywań rynku w tym zakresie, opartych na 
opublikowanych raportach okresowych Spółki.  W ocenie zarządu może mieć w związku z tym 
znaczący wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.  
 
Takie ukształtowanie się skonsolidowanego wyniku finansowego, jest, w ocenie Zarządu Spółki, 
wynikiem przede wszystkim następujących czynników:  

a) większej dynamiki wzrostu przychodów w 2017 r. w stosunku do roku ubiegłego, wynoszącej 
17,5%, od dynamiki wzrostu kosztów w tych okresach wynoszącej 11%.  

b) większa dynamika wzrostu przychodów w stosunku do dynamiki wzrostu kosztów, wynika ze 
zwiększenia udziału w przychodach ogółem przychodów z tytułu usług w zakresie 
zagospodarowania odpadów, charakteryzujących się wyższą marżowością w stosunku do  
pozostałej sprzedaży (w 2017 r. udział ten wyniósł 34%, podczas gdy w 2016 r. wynosił 27%) 

c) wzrostu przychodów w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 z tytułu w/w usług w zakresie 
zagospodarowania odpadów wyniósł 49%, podczas gdy pozostała (mniej rentowna) sprzedaż 
wzrosła w tym okresie o 6%, 

d) utrzymywania na możliwie niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów 
poprzez dalszy wzrost skali produkcji, zwłaszcza paliw alternatywnych i czystego złomu 
(Spółka uruchomiła nową linię w Krośnie Odrzańskim), doskonalenie organizacji pracy na 
istniejących liniach produkcyjnych oraz dalsze postępy w zakresie kontroli i optymalizacji 
kosztów. 

 
Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą 
ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą 
prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. 
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