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1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU 
 
 
 
Szanowni Państwo 
 
Mam przyjemność zaprezentować Państwu roczny raport roczny, podsumowujący działalność Grupy 
Recykl SA w 2011 roku, Spółki dominującej Grupy Kapitałowej Grupa Recykl S.A.  
 
Rok 2011 był w mojej ocenie kluczowym okresem dla dalszego rozwoju Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej, gdyż udało się w pełni zrealizować najważniejsze założone cele: 

 Ukończenie budowy nowego zakładu przerobu zużytych opon w Śremie (Wałbrzyska SSE), 

 Uruchomienie produkcji wysokomarżowego granulatu SBR, 

 Uruchomienie jedynej w Polsce linii do doczyszczania kordu stalowego wytworzonego 
podczas procesu rozdrabniania, 

 Zwiększenie produkcji paliwa alternatywnego na terenie Cementowni Chełm i dla Cementowni 
Górażdże, 

 zwiększenie  własnej sieci selektywnej zbiórki zużytych opon. 
 
W ocenie Zarządu obecna, stabilna kondycja finansowa Spółki umożliwia konsekwentną realizację 
strategii rozwoju, gdzie do najważniejszych należą : 

 Dalsza dywersyfikacja zastosowań czystego granulatu gumowego i wykorzystania 
perspektywicznego rynku: domieszki w drogownictwie, maty wibroizolacyjne, dodatek do 
produkcji mieszanek gumowych oraz produkcji regeneratu, 

oraz 

 Rozwój przez akwizycję, obejmujący integrację poziomą – zwiększenie skali działalności 
poprzez przejęcie istniejących zakładów recyklingu oraz integrację pionową – przejęcie 
producenta wyrobów gotowych wytwarzanych z granulatu SBR. 

 
Konsekwencją tych działań będzie umocnienie Spółki oraz Grupy Kapitałowej jako pozycji lidera 
recyklingu zużytych opon w Polsce oraz realizacja prognoz finansowych, zaplanowanych na 2012 rok. 
 
 
 
Dziękuję wszystkim akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzyli. 
 
 
 
 
Maciej Jasiewicz 
 
Prezes Zarządu 
Grupa Recykl S.A. 
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2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 
 

Do wyceny wybranych danych finansowych przyjęto kurs średni ogłoszony dla EUR, przez Narodowy 
Bank Polski, na dzień 31.12.2010 tj. 3,9603 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2011, tj. 4,4168 PLN/EUR. 
 
 
 

Wyszczególnienie  2011 PLN 2011 EUR 2010 PLN 2010 EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 852 945,49 193 113,90 98 800,00 24 947,60 

Koszty działalności operacyjnej 1 074 758,72 243 334,25 132 807,42 33 534,69 

Wynik finansowy ze sprzedaży -221 813,23 -50 220,35 -33 927,42 -8 566,88 

Wynik finansowy brutto na działalności 
operacyjnej -245 519,66 -55 587,68 -193 023,40 -48 739,59 

Wynik finansowy ogółem -251 239,13 -56 882,61 -187 152,36 -47 257,12 

Zysk brutto -251 239,13 -56 882,61 -187 152,36 -47 257,12 

Zysk netto -251 239,13 -56 882,61 -187 152,36 -47 257,12 

     
AKTYWA 

Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 

PLN EUR PLN EUR 

Aktywa trwałe, w tym: 12 188 708,44 2 759 624,26 12 191 298,44 3 078 377,51 

Inwestycje długoterminowe 12 186 118,44 2 759 037,86 12 186 118,44 3 077 069,53 

Aktywa obrotowe 93 015,98 21 059,59 138 751,61 35 035,63 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 557,67 645,83 

SUMA BILANSOWA 12 281 724,42 2 780 683,85 12 330 050,05 3 113 413,14 

     

PASYWA 

Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 

PLN EUR PLN EUR 

Kapitały własne 11 966 953,55 2 709 417,12 12 218 192,68 3 085 168,47 

Kapitał podstawowy 1 376 671,00 311 689,68 1 376 671,00 347 617,86 

Kapitał zapasowy 10 841 521,68 2 454 610,05 11 028 674,04 2 784 807,73 

Zysk / strata netto -251 239,13 -56 882,61 -187 152,36 -47 257,12 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 314 770,87 71 266,72 111 857,37 28 244,67 

Zobowiązania krótkoterminowe 314 770,87 71 266,72 111 857,37 28 244,67 

SUMA BILANSOWA 12 281 724,42 2 780 683,85 12 330 050,05 3 113 413,14 
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3. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
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A. Stan prawny i władze Spółki 

Pełna nazwa: Grupa Recykl Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: 63-100 Śrem, ul. Letnia 3, 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.06.2010 pod numerem KRS 

0000359357. 

Spółka powstała: 02-06-2010  

Przedmiot działalności Spółki : 

1) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych – PKD 70.10.Z, 

2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 

PKD 70.22.Z, 

3) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 

4) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 

PKD 63.99.Z, 

 

Władze Spółki: 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu wchodzą: 

- Maciej Jasiewicz – Prezes Zarządu powołany w dniu 02.06.2010 

 

Członkami Rady Nadzorczej spółki w 2011 r. byli : 

1. prof. dr hab. Jerzy Smorawiński 

2. Dariusz Sarnowski 

3. Paweł Wiśniewski 

4. Marcin Bonawenturczak 

5. Konrad Kubiak 

Dnia 14 lutego 2012 r. trzech członków Nardy Nadzorczej tj. Pan Dariusz Sarnowski, Pan Paweł 

Wiśniewski i Pan Marcin Bonawenturczak złożyło rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. Jednocześnie 14 lutego 2012 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 

o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej. Na mocy tych uchwał w skład Rady Nadzorczej 

Emitenta weszli: Pan Marcin Wojcieszak, Pan Jacek Krzyżaniak i Pan Roman Andrzejak. 
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B. Charakterystyka działalności Spółki (produkty, rynek, umowy) 

I. Informacje o podstawowych produktach i/lub usługach wraz z ich określeniem 
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów i usług (jeżeli są 
istotne) albo ich grup, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym 

Podstawowe segmenty działalności Spółki 

Grupa Recykl S.A. została zawiązana na czas nieoznaczony dnia 2 czerwca 2010 roku. Spółka 

powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej Spółek prowadzących działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę 

zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także 

oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon 

prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Utworzenie Grupy pozwoliło na wykorzystanie 

synergii prowadzonej działalności, określenie wspólnej strategii rozwoju oraz pozwoliło na 

przygotowanie Spółki do realizacji planów pozyskania finansowania dla inwestycji poprzez prywatną 

ofertę akcji i ich wprowadzenie do obrotu na alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 

 

Działalność Grupy Recykl S. A. polega na pozyskiwaniu finansowania do Grupy Kapitałowej oraz 

świadczenie usług administracyjno-księgowych na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej. 

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 11 stycznia 2011 roku. 

 

C. Aktualny i przewidywalny stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki 

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 852.945,49 zł. Strata 

netto spółki za badany okres wyniosła 251.239,13 zł. Suma bilansowa wynosi 12.281.724,42 zł. 

Na dzień 31.12.2011 r. aktywa trwałe wyniosły 12.188.708,44 zł. 

Kapitał własny przyjmuje następujące formy 

Wyszczególnieni 31.12.2011 31.12.2010 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1.376.671,00 1.376.671,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 10.841.521,68 11.028.674,04 

Zysk (strata) netto -251.239,13 -187.152,36 

Razem kapitały 11.966.953,55 12.218.192,68 

 
II. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki 

z innymi podmiotami.  

Powiązania kapitałowe 

 Grupa RECYKL S.A. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą: 
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1. Recykl Organizacja Odzysku S.A - w której Spółka posiada bezpośrednio 93,85 % kapitału 

zakładowego i głosów oraz pośrednio - poprzez Reco-Trans Sp. z o.o. - 6,15 % kapitału 

zakładowego i głosów. * 

2. Reco-Trans Sp. z o.o. – w której Spółka posiada bezpośrednio 100 % kapitału zakładowego 

i głosów 

3. Rekoplast Sp. z o.o. – w której Spółka posiada pośrednio – poprzez Recykl Organizacja 

Odzysku S.A. - 100% kapitału zakładowego  

Powiązania organizacyjne 

Nie istnieją żadne powiązania organizacyjne spółki z innymi podmiotami, które mogłyby mieć istotny 

wpływ na jej działalność. 

III. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość 
transakcji, zawarty przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy przekracza 
wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 500 tys. euro 

Nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi o wartościach przekraczających 500 tys. euro. 

IV. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów 
ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach 

Spółka otrzymała pożyczkę w wysokości 100.000,00 zł od Recykl Organizacja Odzysku SA 

z terminem spłaty na 31.12.2012 r. 

V. Informacje o udzielonych kredytach i pożyczkach z uwzględnieniem terminów ich 
wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach 

Spółka nie udzieliła żadnych kredytów, pożyczek oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji 

VI. Objaśnienia różnic pomiędzy uzyskanymi wynikami finansowymi a wcześniej 
zatwierdzonym planem finansowym, jeżeli co najmniej jedna z pozycji składających się 
na wynik finansowy różni się w znacznym stopniu w stosunku do pozycji z planu 
finansowego. 

Spółka planuje operatywnie działalność w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą bez formalnego 

zatwierdzania bieżących planów. 

VII. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań 
oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie Spółka podjęła lub zamierza 
podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom 

W 2011 roku zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań była dobra – nie występowały problemy 

z regulowaniem płatności.  

VIII. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych, 
w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian 
w strukturze finansowania tej działalności 

A. Ocena uzyskiwanych efektów  
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Spółka powstała w celu zbudowania Grupy Kapitałowej – jedyną działalnością operacyjną Grupy 

Recykl S. A. było prowadzenie usług administracyjno-księgowych dla spółek z Grupy od listopada 

2010 w związku z czym wykazuje stratę. Strata z działalności wynika również z przygotowania oferty 

akcji i wprowadzenia akcji do obrotu na rynek Newconnect, oraz z kosztów związanych z planowanymi 

akwizycjami. 

 

B. Przewidywalny rozwój spółki 

Utworzenie Grupy pozwoliło na wykorzystanie synergii prowadzonej działalności, określenie wspólnej 

strategii rozwoju oraz pozwoliło na przygotowanie Spółki do realizacji planów pozyskania finansowania 

dla inwestycji poprzez prywatną ofertę akcji i ich wprowadzenie do obrotu na alternatywnym systemie 

obrotu NewConnect. 

IX. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub 
należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących spółkę, za ostatni 
zakończony rok obrotowy, bez względu na to czy były one zaliczane w koszty, czy 
wynikały z podziału zysku. 

Rada Nadzorcza nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Zarząd Grupy Recykl SA w 2011 roku 

otrzymał wynagrodzenie w wysokości 114.428 zł brutto.  

X. Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń 
lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz spółki, jednostek od niej 
zależnych i z nią stowarzyszonych z podaniem warunków ich oprocentowania i spłaty 
udzielonych przez spółkę w przedsiębiorstwie spółki oraz oddzielnie w 
przedsiębiorstwach jednostek od niej zależących i z nią stowarzyszonych (dla każdej 
grupy osobno), osobą zarządzającym i nadzorującym, odrębne dla osób zarządzających i 
nadzorujących oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym oraz innym osobom, z którym są one powiązane osobiście 

Nie wystąpiły. 

XI. W przypadku spółek kapitałowych – określenie łącznej wartości i liczby nominalnej 
wszystkich akcji spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej spółki, 
będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby 
oddzielnie) 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

Udział 
w ogólnej 

liczbie głosów 

Maciej Jasiewicz wraz z  
podmiotem zależnym  
Calley Holdings Limited 

149.940* 10,89% 149.940 8,05% 

 
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej 
spółki. 

XII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio pośrednio poprzez 
podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich 
wynikających ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 
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Akcjonariusz 
Liczba akcji 

 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

Udział 
w ogólnej 

liczbie głosów 

Roman Stachowiak wraz z 
podmiotem zależnym  
Magerol Holdings Limited  

849.660 61,72% 1.334.660 71,69% 

Maciej Jasiewicz wraz z  
podmiotem zależnym  
Calley Holdings Limited 

149.940 10,89% 149.940 8,05% 

Trigon Dom Maklerski S.A. 70.938* 5,15% 70.938 3,81% 

(w tym jako Powiernik dla 
Programu Motywacyjnego) 

28.938 2,10% 28.938 1,55% 

Pozostali akcjonariusze z 
udziałem poniżej 5% 

306.133 22,24% 112.938 16,45% 

Razem: 1.376.671 100,00% 1.861.671 100,00% 

* ilość akcji z uwzględnieniem 28.938 akcji serii D, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i kluczowego 
kierownictwa spółek grupy kapitałowej Emitenta zgodnie z programem opcji menedżerskich przyjętych przez 
Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 października 2010 roku. 

 
Prezes Zarządu 
 
Maciej Jasiewicz  

Śrem, 23 kwietnia 2012 roku 
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5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O PREZENTACJI DOKUMENTÓW 

FINANSOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 



śtem2012-0Ł30

oŚwepczEME z^?aĄDu

GRUPA R""yH SA. w spnwie

Rzetelności sprawo zdania finansowego za 2017 rck

ZałządGRUPY RecyH SA. oświadczą ź wedle iego naiĘszei wiedzy, toczne sptawozdanie

finansowe za oktes rh.alzott t. do 31.1L2011't.ldane potównywalne_sponądzone zostaĘ

ń;dr" z obouriąguiącymi zlsadami śaotaz,że odzwierciedlaiąw sposób

p?r*d"i*y, o"t"tny'itl*ny syruację _11e$owe 
i finaasową Spółki oaz jei wynik zeczywisty,

Śpo*o"a"oi" zrńł"d"ń n*ytl śi. 
" 

działalności nmit nt" zańęla obnz

,Yh-di Emitena onz opis ila"a*o*ych zagrcżńityzyk zptowadzoną

działalnością.
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6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI PROCEDUR PRZY 

WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 



Stem 2012-0Ą30

oŚwrerrczpnnaz^?Z,ĄDv

GRUPA Rec,ykl S.A.

w sprawie podmioru uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego za 201l tok

Zaaąd GRUPY Recykl SA. ośq/iadczą iż podmiotuptawniony do badania spnwoz.lań
finansovrych, dokonuiacy badania focznęo sptawoz.lania finensovręgo za 2011 toĘ zosał
wybnny zgodnie z aktualnymi ptzepisamipfava.

Ponadto ośvriadczą że podmiotupnwniony do badania sptawozdań finansoqrychotazbiegli
rcwidenci, dokonuiący badanb sprawozdania finansowego za 2011toĘ qpełniąJi wannki do
uryrrrże§i^ bezstronnej iniezabżaei opinii o badanitl" zgodnie z właściwymi pĘNra
kraiowego.
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7. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I RAPORT Z BADANIA 
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8. RAPORT ZE STOSOWANIA W 2011 ROKU ZASAD ŁADU 
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OŚWIADCZENIE SPÓŁKI GRUPA RECYKL S.A. 

w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 

PKT DOBRA PRAKTYKA 

OŚWIADCZENIE 
O ZAMIARZE 

STOSOWANIA 
TAK / NIE 

UZASADNIENIE SPÓŁKI 
ZAMIARU NIESTOSOWANIA 

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

TAK,  
z wyłączeniem 

transmisji 
obrad walnego 
zgromadzenia 
przez Internet, 

rejestracji 
video 

przebiegu 
obrad oraz 

upublicznianie
m takiej video 

rejestracji 

Emitent nie będzie przestrzegał danej 
praktyki  ze względu na wysokie 
koszty związane z infrastrukturą 
techniczną umożliwiającą transmisje 
obrad walnego zgromadzenia przez 
Internet.  
Biorąc pod uwagę, że wszystkie 
istotne informacje dotyczące zwołania 
i przebiegu walnego zgromadzenia 
będą publikowane przez Emitenta w 
formie raportów bieżących oraz 
umieszczane na jego stronie 
internetowej,  prowadzenie transmisji 
obrad nie jest konieczne dla 
zapewnienia akcjonariuszom 
niebiorącym udziału w walnym 
zgromadzeniu i innym 
zainteresowanym inwestorom 
informacji o walnym zgromadzeniu. 
Akcjonariusze i osoby zainteresowane 
będą mogli bowiem zapoznać się ze 
sprawami poruszanymi na danym 
walnym zgromadzeniu. 

2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki 
oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK - 

3 Spółka prowadzi korporacyjną 
stronę internetową i 
zamieszcza na niej: 
 
 
 

3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 
startowa), 

TAK - 

3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, 
z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 
 
 

TAK - 
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3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji 
emitenta na tym rynku, 

TAK  - 

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK - 

3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka 
rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK - 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK - 

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK - 

3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok 
obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz  oraz korektami 
do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje), 

TAK - 

3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK - 

3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce 
za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK - 

3.11  (uchylony) - - 

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK - 

3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 

TAK - 

3.14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych 
operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 
inwestycyjnych, 

TAK - 

3.15  (uchylony) - - 

3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem 
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz 
z odpowiedziami na zadawane pytania, 

  

3.17 informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

TAK - 

3.18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i 
powodach zarządzenia przerwy, 

TAK - 

3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała TAK - 
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umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora 
akcji emitenta, 

TAK - 

3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

TAK - 

3.22  (uchylony) - - 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie 
internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany 
informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

TAK - 

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub 
angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w 
tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK - 

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną 
dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK - 

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK - 

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

TAK - 

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK - 

9 Emitent przekazuje w 
raporcie rocznym: 

 

9.1  informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK - 

9.2  informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

TAK - 

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK - 

11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 
publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

TAK - 

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną 
albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK - 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
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13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK - 

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 
zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.  

TAK - 

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 
przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni 
roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK - 

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 
warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK - 

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 
powinien zawierać co najmniej: 
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem, 
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 
okresie objętym raportem, 
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE 

W opinii Emitenta wystarczające jest 
sporządzanie i publikowanie raportów 
bieżących i okresowych zgodnie z 
Regulaminem ASO oraz umieszczanie 
tych informacji na stronach 
internetowych (stronie korporacyjnej 
spółki oraz NewConnect).  
Biorąc pod uwagę skalę i dynamikę 
działalności Emitenta, publikowanie 
informacji zgodnie z obowiązującymi  
Emitenta regulacjami zapewnia 
akcjonariuszom i inwestorom 
dostateczny zakres wiedzy o Spółce, 
pozwalający na podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych. 

16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie 
właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą 
sytuację. 

TAK - 

17 (uchylony) - - 
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1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU 
 
 
 
Szanowni Państwo 
 
Mam przyjemność zaprezentować Państwu roczny raport skonsolidowany podsumowujący 
działalność Grupy Kapitałowej Grupy Recykl SA w 2011 roku. 
 
Rok 2011 był w mojej ocenie kluczowym okresem dla dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej, gdyż 
udało się w pełni zrealizować najważniejsze założone cele: 

 Ukończenie budowy nowego zakładu przerobu zużytych opon w Śremie (Wałbrzyska SSE), 

 Uruchomienie produkcji wysokomarżowego granulatu SBR, 

 Uruchomienie jedynej w Polsce linii do doczyszczania kordu stalowego wytworzonego 
podczas procesu rozdrabniania, 

 Zwiększenie produkcji paliwa alternatywnego na terenie Cementowni Chełm i dla Cementowni 
Górażdże, 

 zwiększenie  własnej sieci selektywnej zbiórki zużytych opon. 
 
W ocenie Zarządu obecna, stabilna kondycja finansowa Grupy Kapitałowej umożliwia konsekwentną 
realizację strategii rozwoju, gdzie do najważniejszych należą : 

 Dalsza dywersyfikacja zastosowań czystego granulatu gumowego i wykorzystania 
perspektywicznego rynku: domieszki w drogownictwie, maty wibroizolacyjne, dodatek do 
produkcji mieszanek gumowych oraz produkcji regeneratu, 

oraz 

 Rozwój przez akwizycję, obejmujący integrację poziomą – zwiększenie skali działalności 
poprzez przejęcie istniejących zakładów recyklingu oraz integrację pionową – przejęcie 
producenta wyrobów gotowych wytwarzanych z granulatu SBR. 

 
Konsekwencją tych działań będzie umocnienie Grupy Kapitałowej jako pozycji lidera recyklingu 
zużytych opon w Polsce oraz realizacja prognoz finansowych, zaplanowanych na 2012 rok. 
 
 
 
Dziękuję wszystkim akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzyli. 
 
 
 
 
Maciej Jasiewicz 
 
Prezes Zarządu 
Grupa Recykl S.A. 
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2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 
 

Do wyceny wybranych danych finansowych przyjęto kurs średni ogłoszony dla EUR, przez Narodowy 
Bank Polski, na dzień 31.12.2010 tj. 3,9603 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2011, tj. 4,4168 PLN/EUR. 

 

Wyszczególnienie  
2011 
PLN 

2011 
EUR 

2010 
PLN 

2010 
EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 20 840 997,83 4 718 574,04 6 589 750,70 1 663 952,40 

Koszty działalności operacyjnej 17 677 698,54 4 002 376,96 5 432 950,35 1 371 853,23 

Wynik finansowy ze sprzedaży 3 163 299,29 716 197,09 1 156 800,35 292 099,17 

Wynik finansowy brutto na działlaności 
operacyjnej 4 183 147,63 947 099,17 1 521 302,67 384 138,24 

Przychody finansowe 3 752,68 849,64 45 897,67 11 589,44 

Koszty finansowe 1 864 626,75 422 166,90 362 479,53 91 528,30 

Wynik finansowy ogółem 2 322 273,56 525 781,91 1 204 720,81 304 199,38 

Odpis wartości firmy 495 676,86 112 225,34 197 042,43 49 754,42 

Zysk brutto 1 826 596,70 413 556,58 1 007 678,38 254 444,96 

Zysk netto 1 167 889,22 264 419,77 750 539,85 189 515,91 

     
AKTYWA 

Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 

PLN EUR PLN EUR 

Aktywa trwałe 43 775 101,71 9 911 044,58 31 150 250,06 7 865 628,88 

Aktywa obrotowe 10 186 923,41 2 306 403,60 6 218 496,88 1 570 208,54 

Zapasy  2 196 423,97 497 288,53 1 351 211,88 341 189,27 

Należności krótkoterminowe 7 761 237,52 1 757 208,28 2 404 587,24 607 173,00 

Inwestycje krótkoterminowe 87 002,81 19 698,15 2 190 556,67 553 128,97 

Środki pieniężne 87 002,81 19 698,15 2 190 556,67 553 128,97 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 142 259,11 32 208,64 272 141,09 68 717,29 

SUMA BILANSOWA 53 962 025,12 12 217 448,18 37 368 746,94 9 435 837,42 

     
PASYWA 

Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 

PLN EUR PLN EUR 

Kapitały własne 14 323 774,11 3 243 020,76 13 155 884,89 3 321 941,49 

Kapitał podstawowy 1 376 671,00 311 689,68 1 376 671,00 347 617,86 

Kapitał zapasowy 11 779 213,89 2 666 911,31 11 028 674,04 2 784 807,73 

Zysk / strata netto 1 167 889,22 264 419,77 750 539,85 189 515,91 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 39 638 251,01 8 974 427,42 24 212 862,05 6 113 895,93 

Zobowiązania długoterminowe 12 176 036,69 2 756 755,27 5 684 506,15 1 435 372,61 

Zobowiązania krótkoterminowe 16 179 078,44 3 663 076,99 12 325 177,64 3 112 182,82 

Rozliczenia międzyokresowe 10 905 608,21 2 469 119,77 6 114 673,37 1 543 992,47 

SUMA BILANSOWA 53 962 025,12 12 217 448,18 37 368 746,94 9 435 837,42 
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A. Stan prawny i władze Spółki 

Pełna nazwa: Grupa Recykl Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: 63-100 Śrem, ul. Letnia 3, 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.06.2010 pod numerem KRS 

0000359357. 

Spółka powstała: 02-06-2010  

Przedmiot działalności Spółki : 

1) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych – PKD 70.10.Z, 

2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 

PKD 70.22.Z, 

3) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 

4) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 

PKD 63.99.Z, 

 

Władze Spółki: 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu wchodzą: 

- Maciej Jasiewicz – Prezes Zarządu powołany w dniu 02.06.2010 

 

Członkami Rady Nadzorczej spółki w 2011 r. byli : 

1. prof. dr hab. Jerzy Smorawiński 

2. Dariusz Sarnowski 

3. Paweł Wiśniewski 

4. Marcin Bonawenturczak 

5. Konrad Kubiak 

Dnia 14 lutego 2012 r. trzech członków Nardy Nadzorczej tj. Pan Dariusz Sarnowski, Pan Paweł 

Wiśniewski i Pan Marcin Bonawenturczak złożyło rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. Jednocześnie 14 lutego 2012 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 

o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej. Na mocy tych uchwał w skład Rady Nadzorczej 

Emitenta weszli: Pan Marcin Wojcieszak, Pan Jacek Krzyżaniak i Pan Roman Andrzejak. 
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B. Charakterystyka działalności Spółki (produkty, rynek, umowy) 

 

I. Informacje o podstawowych produktach i/lub usługach wraz z ich określeniem 
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów i usług (jeżeli są 
istotne) albo ich grup, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym 

Podstawowe segmenty działalności Spółki 

Grupa Recykl S.A. została zawiązana na czas nieoznaczony dnia 2 czerwca 2010 roku. Spółka 

powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej Spółek prowadzących działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę 

zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także 

oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon 

prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Utworzenie Grupy pozwoliło na wykorzystanie 

synergii prowadzonej działalności, określenie wspólnej strategii rozwoju oraz pozwoliło na 

przygotowanie Spółki do realizacji planów pozyskania finansowania dla inwestycji poprzez prywatną 

ofertę akcji i ich wprowadzenie do obrotu na alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 

 

Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, którą tworzą spółki: 

1) RECYKL Organizacja Odzysku S.A., 

2) Reco-Trans Sp. z o.o., 

3) Rekoplast Sp. z o.o. 

Profil spółek z Grupy Kapitałowej obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania 

odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. 

 

Rynek zużytych opon 

Dynamiczny rozwój komunikacji samochodowej oraz przewozów towarowych transportem kołowym na 

świecie powoduje powstawanie coraz większej ilości zużytych opon, które w znaczącym stopniu 

obciążają środowisko naturalne. W Europie nie ma jednolitych przepisów co do wymogów ilościowych 

zagospodarowania zużytych opon. W większości krajów zagospodarowaniu podlega całość 

użytkowanych opon, przy czym w różnym stopniu podlegają one odzyskowi oraz recyklingowi 

materiałowemu. 

Polska jest jednym z większych rynków motoryzacyjnych w Europie, a tym samym należy do czołówki 

krajów, w których zużywa się duże ilości opon. Nie mogą być one składowane na składowiskach, 

zarówno w postaci całych opon jaki i w formie rozdrobnionej. 

W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej przyjęto zasadę odpowiedzialności 

producentów i importerów opon za ich zagospodarowanie po zakończeniu użytkowania. Ustawa 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej i opłacie depozytowej, nakłada na producentów i importerów opon obowiązek 

zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych. W latach 2008-

2014 wymagany poziom odzysku wynosi 75% masy wprowadzonych na rynek krajowy opon, przy 

czym z tych 75% minimum 15% powinno zostać poddane recyklingowi, a pozostałe 60% może być 

poddane innej formie odzysku. 
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W Polsce co roku powstaje około 150 tys. ton zużytych opon, które należy w sposób ekologiczny 

zagospodarować. Ze względu na zmniejszenie wagi opony w skutek jej użytkowania, obowiązek 

odzysku w praktyce dotyczy niemal wszystkich sprzedanych w kraju opon, tj. około 180 tys. ton. 

Nałożony obowiązek może być realizowany samodzielnie przez producentów i importerów opon lub za 

pośrednictwem organizacji odzysku. Nie zrealizowanie nałożonego na importerów i producentów 

obowiązku odzysku i recyklingu zużytych opon, powoduje konieczność wniesienia opłaty produktowej 

obliczonej jako iloczyn różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu 

oraz stawki opłaty produktowej ustalanej na dany rok przez Ministra Środowiska. Przykładowo 

wysokość tej opłaty na 2010 r. dla nowych opon pneumatycznych z gumy stosowanych 

w samochodach osobowych wynosi 2,18 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opon. 

 

Po nałożeniu na producentów i importerów obowiązku poddania odzyskowi i recyklingowi zużytych 

opon, największe podmioty działające na polskim rynku tj. Bridgestone, Continental, Dębica, 

Goodyear, Michelin i Pirelli założyły spółkę Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S. A., której 

celem było stworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki i przewozu zużytych opon oraz ich odzysk 

i recykling. Obecnie Centrum Utylizacji Opon posiada około 65% udział w rynku i jest największym 

podmiotem organizującym zbiórkę i odzysk zużytych opon w Polsce. W ramach prowadzonej 

działalności Centrum Utylizacji Opon współpracuje z punktami powstawania odpadów na terenie 

całego kraju oraz z kilkoma operatorami logistycznymi, cementowniami, firmami recyklingowymi oraz 

z ciepłownią. Centrum Utylizacji Opon współpracuje m.in. ze spółkami z Grupy Kapitałowej. 

 

Metody odzysku i recyklingu opon 

Obecnie zużyte opony zagospodarowywane są przede wszystkim poprzez odzysk energetyczny oraz 

recykling materiałowy. 

W 2011 roku w Polsce większość zużytych opon tj. około 81% podlegało odzyskowi energetycznemu, 

jedynie około 23% było poddane recyklingowi materiałowemu. Z kolei średnie wskaźniki dla krajów 

Europy odpowiednio wynoszą 40% i 38%, co wskazuje, że obszar recyklingu materiałowego w Polsce 

nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i istnieje w przyszłości możliwość zagospodarowania tej części 

rynku. 

Odzysk energetyczny polega wykorzystaniu zużytych opon jako alternatywne paliwo w procesie 

spalania i uzyskiwania energii cieplnej. Podczas współspalania wytwarzane jest ciepło 

wykorzystywane np. przy wypalaniu klinkieru w piecach cementowych lub do wytwarzania pary 

w elektrociepłowniach. Współspalanie opon prowadzi obecnie w Polsce siedem cementowni, 

Recykl O.O. S. A. współpracuje w tym zakresie z Cementownią Górażdże, z Cementownią Chełm, 

z Cementownią Rudniki oraz z Cementownią Nowiny. 

 

W Polsce jedyną metodą stosowaną dla potrzeb recyklingu materiałowego jest mechaniczna metoda 

rozdrabniania w temperaturze otoczenia. Recykling materiałowy wymaga odzyskania z opon 

składników, które posłużyły do ich produkcji. W pierwszej fazie należy więc opony pociąć i rozdrobnić. 

W mechanicznym procesie rozdrabniania uzyskuje się różnej wielkości cząsteczki gumy: pył gumowy, 
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miał gumowy, granulat, chipsy lub strzępy (Klasyfikacja materiałów ze zużytych opon wg CEN 

Workshop Agreement (CWA) 14243). W wyniku mechanicznego przerobu zużytych opon oprócz 

gumy, uzyskuje się również stal oraz odpady tekstylne. 

Obecnie w kraju funkcjonują cztery duże podmioty wytwarzające granulaty gumowe ze zużytych opon, 

w tym Grupa Kapitałowa oraz kilka mniejszych podmiotów. 

 

Podstawowe produkty i usługi oferowane przez Spółki 

Grupa osiąga przychody ze sprzedaży w czterech podstawowych obszarach: 

 sprzedaż produktów z przerobu opon, 

 wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon, 

 prowadzenie zbiórki opon na zlecenie, 

 usługi transportowe. 

Dotychczasowa działalność w zakresie usług odzysku i recyklingu opon oraz przerobu zużytych opon, 

jak również sprzedaży produktów, realizowana jest poprzez Recykl Organizację Odzysku S.A. Z kolei 

Reco-Trans Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę opon na zlecenie i świadczy usługi transportowe. 

 

Sprzedaż produktów z przerobu opon 

Najważniejszymi produktami finalnymi przerobu zużytych opon są: 

 granulat gumowy stosowany do współspalania w przemyśle cementowym o średnim uziarnieniu 

od 20 do 50 mm (tzw. chips), 

 czysty granulat gumowy pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń o uziarnieniu od 1,0 do 4,0 mm 

wykorzystywany przy budowie obiektów sportowych, 

 złom stalowy, jako wsad do pieców hutniczych. 

Granulat gumowy tzw. „chips”, również zawierający niewielką ilość zanieczyszczeń, dzięki swojej 

wysokiej wartości energetycznej uznany został za wysokiej klasy substytut węgli energetycznych 

i obecnie wykorzystywany jest do współspalania z miałem węglowym w eksploatowanych 

przemysłowo kotłach rusztowych oraz piecach cementowych. 

Granulat gumowy zawierający niewielką ilość zanieczyszczeń w postaci włókna tekstylnego 

i stalowych elementów kordu, tzw. „osiewka” produkowany przez Grupę Kapitałową, wykorzystywany 

jest do produkcji elementów gumowych, głównie nakładek gumowych na kółka do kontenerów na 

śmieci. 

Granulat gumowy pozbawiony zanieczyszczeń wytwarzany przez Grupę Kapitałową wykorzystywany 

jest przy budowie boisk sportowych, m.in. w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. 

Złom stalowy oczyszczony z gumy i frakcji tekstylnej jest wykorzystywany jako wsad do pieca 

hutniczego. 
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Usługa odzysku i recyklingu opon 

Grupa Kapitałowa wykonuje usługi odzysku i recyklingu opon na rzecz podmiotów do tego 

zobowiązanych, a także wykonuje w imieniu zlecających wymagane czynności związane z ewidencją 

odpadów i ewidencją opłaty produktowej wraz z rocznymi zeznaniami do Urzędu Marszałkowskiego. 

Największym podmiotem na rzecz którego Grupa Kapitałowa świadczy usługi odzysku i recyklingu 

opon jest Centrum Utylizacji Opon O.O. S.A. 

 

Zbiórka opon na zlecenie 

Reco-Trans Sp. z o.o. od 2006 r. prowadzi na zlecenie Centrum Utylizacji Opon O.O. S.A. zbiórkę 

zużytych opon. W latach 2006-2009 usługa ta była wykonywana poprzez pośrednika, od lipca 2009 r. 

Reco-Trans Sp. z o.o. wykonuje usługę na podstawie umowy podpisanej bezpośrednio z Centrum 

Utylizacji Opon O.O. S.A.. W roku 2010 został rozpisany przetarg na usługę zbiórki, segregacji 

i dostawę opon do wskazanych miejsc odzysku, w którym to procesie Reco-Trans Sp. z o.o. została 

wybrana na trzy kolejna lata jako operator logistyczny dla trzech regionów : zachodniopomorskiego, 

wielkopolskiego i lubuskiego.  

 

Usługi transportowe 

Grupa Kapitałowa dysponuje 17 samochodami ciężarowymi, w tym Recykl O.O. S.A. posiada 

7 samochodów typu „hakowiec”, a Reco-Trans posiada 6 ciągników siodłowych z naczepami oraz 

4 zestawy samochód z przyczepą. Reco-Trans świadczy usługi transportowe na rzecz podmiotów 

zewnętrznych. Ponad 80% realizowanych przewozów dotyczy transportu zużytych opon. Największym 

zleceniodawcą Spółki jest Centrum Utylizacji Opon O.O. S.A., przy czym usługa transportowa jest 

jednym z elementów łącznej usługi logistycznej, obejmującej zbiórkę, segregację, magazynowanie 

oraz przewóz zużytych opon. Ponadto Spółka wykonuje międzynarodowe przewozy towarowe, 

głównie towarów sypkich oraz przewozi zużyte opony na potrzeby Grupy Kapitałowej. 

Recykl O.O. S.A. posiadane samochody wykorzystuje głównie na własne potrzeby do transportu 

kontenerów z oraz do punktów pozyskiwania zużytych opon. 

 

Przewagi konkurencyjne 

Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej należą: 

 Pozycja największego w kraju wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon, 

 Jedyny podmiot w kraju posiadający technologię do przetwarzania opon ponadgabarytowych, 

prowadzący ich zbiórkę (rynek zużytych opon ponadgabarytowych szacowany jest na około 

10 tys. ton rocznie), 

 Wysoka jakość produktów – Grupa Kapitałowa posiada zaawansowane technologicznie linie 

produkcyjne do przetwarzania zużytych opon pozwalające uzyskać niezawierający 

zanieczyszczeń granulat gumowy o wymaganym przez odbiorców uziarnieniu od 0,5 do 30 mm, 

 Jedyny podmiot w kraju posiadający własną unikatową sieć zbiórki zużytych opon, 
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 Jedyny podmiot w kraju posiadający technologię do doczyszczania kordu stalowego 

otrzymanego w procesie granulacji opon, 

 Lokalizacja linii technologicznej przetwarzającej zużyte opony na paliwo dla cementowni na 

terenie Cementowni Chełm – ograniczenie kosztów transportu granulatu. 

Przeniesienie w 2011 roku produkcji z zakładu w Przysiece Polskiej do zakładu w Śremie umożliwiło 

produkowanie z dotychczasowego surowca bardziej opłacalnego produktu, jakim jest czysty granulat 

gumowy. 

Zapotrzebowanie na czysty granulat gumowy wzrasta z uwagi na wciąż powstające boiska sportowe 

oraz konieczność ich późniejszej konserwacji. Z uwagi na liczne zastosowanie granulatu gumowego 

występuje stale rosnące zapotrzebowanie na niego ze strony producentów różnych produktów 

gotowych. Ponadto rozwój infrastruktury drogowej może spowodować zainteresowanie stosowaniem 

lepszych materiałów nawierzchniowych (z domieszką gumy). 

 

C. Aktualny i przewidywalny stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki 

W okresie 2011 roku Grupa Kapitałowa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 20.840.997,83 zł. 

Zysk netto spółki za badany okres wyniósł 1.167.889,22 zł. Suma bilansowa wynosi 53.962.025,12 zł. 

Na 31.12.2011 r. aktywa trwałe wyniosły 43.775.101,71 zł. 

 

Kapitał własny przyjmuje następujące formy 

Wyszczególnieni 31.12.2011 31.12.2010 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1.376.671,00 1.376.671,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe   

Kapitał (fundusz) zapasowy 11.779.213,89 11.028.674,04 

Zysk (strata) z lat ubiegłych   

Zysk (strata) netto 1.167.889,22 750.539,85 

Razem kapitały 14.323.774,11 13.155.884,89 

 
 
II. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki 

z innymi podmiotami.  

Powiązania kapitałowe 

 Grupa RECYKL S.A. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą: 

1. Recykl Organizacja Odzysku S.A - w której Spółka posiada bezpośrednio 93,85 % kapitału 

zakładowego i głosów oraz pośrednio - poprzez Reco-Trans Sp. z o.o. - 6,15 % kapitału 

zakładowego i głosów. * 
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2. Reco-Trans Sp. z o.o. – w której Spółka posiada bezpośrednio 100 % kapitału zakładowego 

i głosów 

3. Rekoplast Sp. z o.o. – w której Spółka posiada pośrednio – poprzez Recykl Organizacja 

Odzysku S.A. - 100% kapitału zakładowego  

Powiązania organizacyjne 

Nie istnieją żadne powiązania organizacyjne spółki z innymi podmiotami, które mogłyby mieć istotny 

wpływ na jej działalność. 

III. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość 
transakcji, zawarty przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy przekracza 
wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 500 tys. euro 

Nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi o wartościach przekraczających 500 tys. euro. 

IV. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów 
ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach 

Spółka Recykl Organizacja Odzysku SA posiadała w 2011 r. następujące zadłużenie: 

 1.500.000,00zł od Banku GBW ( termin spłaty 31.03.2012) 

 1.680.000,00zł od Banku GBW (termin spłaty 10.04.2015) 

 9.331.010,55zł od Banku GBW (termin spłaty 12.12.2016) 

 800.000,00zł do Banku GBW (termin spłaty 30.03.2012) 

 150.000,00zł do Romana Stachowiaka ( termin spłaty 31.12.2012) 

 88.447,00zł od Anny Jasiewicz (termin spłaty 31.12.2012)  

 73.366,58zł od Reco-Trans Sp. z o.o. (termin spłaty 31-12-2012) 

Spółka Reco-Trans posiadała w 2011r. następujące zadłużenie: 

 165.406,73zł kredyt obrotowy w koncie Bank GBW SA, 

 44.340,92zł. kredyt w koncie Raiffeisen Bank, 

 13.000,00zł pożyczka od Anny Jasiewicz  

V. Informacje o udzielonych kredytach i pożyczkach z uwzględnieniem terminów ich 
wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach 

Spółka Recykl Organizacja Odzysku SA posiadała w 2011 r. następujące pożyczki, które udzieliła: 

 29.841,63 zł dla Rekoplast Sp. z o.o. ( termin spłaty 2012) 

 100.000,00zł dla Grupy RECYKL SA (termin spłaty 2012) 

 

Spółka Reco-Trans posiadała w 2011r. następujące pożyczki: 

 73.366,58zł udzielona RECYKL Organizacja Odzysku SA (termin spłaty 2012 r.) 

VI. Objaśnienia różnic pomiędzy uzyskanymi wynikami finansowymi a wcześniej 
zatwierdzonym planem finansowym, jeżeli co najmniej jedna z pozycji składających się 
na wynik finansowy różni się w znacznym stopniu w stosunku do pozycji z planu 
finansowego. 
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Spółka planuje operatywnie działalność w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą bez formalnego 

zatwierdzania bieżących planów. 

VII. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań 
oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie Spółka podjęła lub zamierza 
podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom 

W 2011 roku zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań była dobra – nie występowały problemy 

z regulowaniem płatności.  

VIII. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych, 
w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian 
w strukturze finansowania tej działalności 

W okresie omawianym w raporcie Grupa Kapitałowa realizowała zgodnie z przyjętym 

harmonogramem poszczególne elementy strategii rozwoju, w szczególności poprzez spółkę zależną 

Recykl Organizacja Odzysku S.A. realizowała działania związane z budową nowego zakładu odzysku 

i recyklingu odpadów powstałych ze zużytych opon. Budowany zakład zlokalizowany jest w Śremie na 

terenie objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park”.  

A. Ocena uzyskiwanych efektów  

Spółki zależne osiągnęły następujące wyniki za 2011 r.: 

 RECYKL Organizacja Odzysku SA zysk netto 1.218.224,76 zł 

 Reco-Trans Sp. z o.o. zysk netto 698.973,25 zł 

 Rekoplast Sp. z o.o. stratę netto 2.392,80 zł 

B. Przewidywalny rozwój spółki 

Utworzenie Grupy Kapitałowej pozwoliło na wykorzystanie synergii prowadzonej działalności, 

i określenie wspólnej strategii rozwoju, wśród których należy wyróżnić : 

 ukończenie budowy nowego zakładu przerobu zużytych opon, 

 uruchomienie nowej instalacji do produkcji wysokomarżowego czystego granulatu gumowego, 

 uruchomienie linii do produkcji paliwa alternatywnego na terenie Górażdże Cement, 

 wzrost produkcji paliwa alternatywnego na istniejącej instalacji na terenie cementowni Chełm, 

 uruchomienie nowej technologii do doczyszczania drutu stalowego pozyskiwanego podczas 

procesu granulacji opon, 

 dalsza rozbudowa systemu selektywnej zbiórki zużytych opon, 

IX. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub 
należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących spółkę, za ostatni 
zakończony rok obrotowy, bez względu na to czy były one zaliczane w koszty, czy 
wynikały z podziału zysku. 

Rada Nadzorcza nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. 

 Zarząd Grupy Recykl SA w 2011 roku otrzymał wynagrodzenie w wysokości 114.428 zł brutto.  

 Zarząd Recykl OO SA w 2011 roku otrzymał wynagrodzenie w wysokości 16.635,50 zł brutto. 

 Zarząd Reco-Trans Sp. z o.o. w 2011 roku otrzymał wynagrodzenie 289.479 zł brutto. 
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X. Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń 
lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz spółki, jednostek od niej 
zależnych i z nią stowarzyszonych z podaniem warunków ich oprocentowania i spłaty 
udzielonych przez spółkę w przedsiębiorstwie spółki oraz oddzielnie w 
przedsiębiorstwach jednostek od niej zależących i z nią stowarzyszonych (dla każdej 
grupy osobno), osobą zarządzającym i nadzorującym, odrębne dla osób zarządzających i 
nadzorujących oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym oraz innym osobom, z którym są one powiązane osobiście 

Nie wystąpiły. 

XI. W przypadku spółek kapitałowych – określenie łącznej wartości i liczby nominalnej 
wszystkich akcji spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej spółki, 
będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby 
oddzielnie) 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

Udział 
w ogólnej 

liczbie głosów 

Maciej Jasiewicz wraz z  
podmiotem zależnym  
Calley Holdings Limited 

149.940* 10,89% 149.940 8,05% 

 
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej 
spółki. 

XII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio pośrednio poprzez 
podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich 
wynikających ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

Udział 
w ogólnej 

liczbie głosów 

Roman Stachowiak wraz z 
podmiotem zależnym  
Magerol Holdings Limited  

849.660 61,72% 1.334.660 71,69% 

Maciej Jasiewicz wraz z  
podmiotem zależnym  
Calley Holdings Limited 

149.940 10,89% 149.940 8,05% 

Trigon Dom Maklerski S.A. 70.938* 5,15% 70.938 3,81% 

(w tym jako Powiernik dla 
Programu Motywacyjnego) 

28.938 2,10% 28.938 1,55% 

Pozostali akcjonariusze z 
udziałem poniżej 5% 

306.133 22,24% 112.938 16,45% 

Razem: 1.376.671 100,00% 1.861.671 100,00% 

* ilość akcji z uwzględnieniem 28.938 akcji serii D, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i kluczowego 
kierownictwa spółek grupy kapitałowej Emitenta zgodnie z programem opcji menedżerskich przyjętych przez 
Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 października 2010 roku. 

 
Prezes Zarządu 
 
Maciej Jasiewicz  

Śrem, 23 kwietnia 2012 roku 
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5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O PREZENTACJI DOKUMENTÓW 

FINANSOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 



Śtem,2012-0Ą30

OŚWIAPCZENIE ZARZĄPU

GRUPY Recykl S.A.

w spravie tzetelności spouądzenia skonsolidowanego sptawozdania finansowego z
oktes od 01.01.2011 t. do 31.12.201t t.

Z*zą|GRUPY Recykl SA. ośsłiadcza,iż wedle swoiei naiĘszei wiedzy, focżne
skonsolidowane sptawozdanie fi.ansovre i dąne potóvznywa}ne spoządzone zo§tłły zgodnie z
ptzepisami obowiąpuiącymi Emitenta. Oświadcza ta)ńe,Ł danie za,watte w skoasolidowanym
spmwozdaniu finansowym odzwierciedlaiąw sposób pnwdziwy, netelny i jasny sytuac|ę

maiątkową i finansową Gtopy Kapiałowei Emitena oraz iejwynik finansovry.

Ponadto sprawozdanie z dzbłalności Grupy Kapitałowei Emitenta zawietaptawdzivly obnz
sytuacii Gn py Kapitałovre| Emitena , §/ tym opis podstawowych zagrożńiryrykmłiryanychz
ptowadzoną dziąNĄagfią..
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6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI PROCEDUR PRZY 

WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 



Śrcm 2012-0+30

oŚwIADczENIE zalrzltol;

GRLIPY Recykl S.A.

w sprawie podmiotrr uprawnionego do badania
sprawozd aflla frna;rl§owego za 2011 rok

ZanądGRUPY Recykl SA. oświadcza, ż podmiot do badania sprawozdń
finansowych, dokonuiecybadania toczn€o skonsolidorvanego spnwozdąnił finansowego G*PY
Kapiałovei Emitena za20!1rcĘ zosał wybrany zgodnie z aktualnymi pzęisami pf,awa.

Ponadto oświńcza,że podmiotuptawniony do badania spraurozdań finansourych onz biegti

tevidenci dokonujący b"dari^sptarnozdania finansowego za2071toĘ spełniali warunki do

wyażaiabezstonnei iniezdeżlei opinii o badanirq zgodnie z właściwymi ptzepisami Pta\Pa
kniowego.
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7. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I RAPORT Z BADANIA 
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