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1. Wybrane dane finansowe jednostki dominuj ącej Grupa RECYKL S.A. 
za I kwartał 2011 roku 

 
Spółka 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.  
 
18 sierpnia 2010 roku spółka Grupa RECYKL S.A. (jednostka dominująca) weszła w posiadanie 
aktywów w postaci akcji i udziałów spółek zależnych i powstała Grupa Kapitałowa Grupa RECYKL, 
w wyniku czego jednostka dominująca Grupa RECYKL S.A. rozpoczęła działalność. 
 
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zy sków i strat oraz bilansu 
 
 
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat  

[ tys.zł ] za okres                   
01.01.-31.03.11 

za okres                   
01.10.-31.12.10 

przychody netto ze sprzedaży 162 99 

zysk / strata ze sprzedaży -14 -8 

zysk / strata na działalności operacyjnej 55 -49 

zysk / strata brutto 54 -44 

zysk / strata netto 54 -44 

amortyzacja 0 0 

    

Wybrane dane finansowe z bilansu    

[ tys.zł ] za okres                   
31.03.2011 

 za okres                   
31.12.2010 

aktywa razem 12 507 12 330 

aktywa trwałe 12 191 12 191 

należności długoterminowe 0 0 

aktywa obrotowe 316 139 

należności krótkoterminowe 227 113 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 23 
kapitały własne 12 272 12 218 
kapitał podstawowy 1 376 1 376 
zobowiązania długoterminowe 0 0 
- w tym kredyty i pożyczki 0 0 
zobowiązania krótkoterminowe 235 112 
- w tym kredyty i pożyczki 0 0 
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2. Komentarz Zarz ądu na temat czynników i zdarze ń, które miały wpływ na 
osi ągni ęte wyniki finansowe jednostki dominuj ącej Grupa RECYKL S.A. 

 
Spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. jest strukturą zarządcą w stosunku do spółek tworzących 
Grupę Kapitałową Grupa RECYKL i jako taka nie prowadzi działalności operacyjnej. 
 
Działalność jednostki dominującej Grupy RECYKL S.A. polega na pozyskiwaniu finansowania dla 
Grupy Kapitałowej oraz  świadczeniu usług administracyjno-księgowych na rzecz spółek z Grupy. 
 
 
 
 
3. Informacje Zarz ądu na temat aktywno ści w I kwartale 2011 roku 
 
 
W okresie I kwartału 2011 roku w ramach trwającego procesu inwestycyjnego budowy nowego 
zakładu recyklingu zużytych opon w Śremie zostały wykonane dalsze prace ziemne oraz rozpoczęto 
układanie kostki brukowej na boksach magazynowych oraz na wykonanym placu manewrowym. 
Ponadto została zakończona budowa hali produkcyjnej (fundamenty, konstrukcja, dach, obudowa, 
posadzki, instalacje sanitarne), jak również rozpoczęto budowę pomieszczeń administracyjno-
socjalnych i budynku wagowego, gdzie  po zmianie projektu budowlanego będą  również 
pomieszczenia administracyjne. Wykonane zostały także sieci i przyłącza wod.-kan. zewnętrzne oraz 
ekran akustyczny o wys. 4 m. Zakupiono dwa samochody ciężarowe-hakowce SCANIA oraz 
kontenery o poj. 40 m3 do selektywnej zbiórki opon – 28 szt. 
Również w pierwszym kwartale zamówiono instalację do doczyszczania drutu stalowego uzyskanego 
podczas procesu granulacji zużytych opon. Dostawcą linii jest dotychczasowy dostawca wszystkich 
technologii, wykorzystywanych w procesie produkcji, tj. firma Eldan Recycling A/S z Danii. Nowa 
technologia umożliwi spółce oczyścić drut stalowy, będący pozostałością w procesie recyklingu opon, 
który obecnie zalega na magazynie w ilości około 4000 ton. Poddanie drutu stalowego obróbce 
oczyszczenia umożliwi spółce sprzedanie go jako pełnowartościowy złom stalowy. Dostawa instalacji 
przewidziana do 24 lipca  bieżącego roku. 
 
 
 
4. Stanowisko Zarz ądu odno śnie prognoz finansowych na 2011 rok 
 
Spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. nie publikowała prognoz finansowych. 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
 
 
Maciej Jasiewicz  


