
Rada Nadzorcza spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie po zapoznaniu 

się z treścią: 

1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI 

RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020, tj. ze: 

- skonsolidowanym sprawozdaniem z sytuacji finansowej grupy kapitałowej,  

- skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów,  

- skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływów pieniężnych,  

- skonsolidowanym zestawieniem zmian w kapitale własnym,  

2. informacją dodatkową według którego Grupa Kapitałowa KRYNICKI RECYKLING 

S.A. zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 11 894 716,66 zł (jedenaście milionów 

osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście zł i 66/100), a suma 

bilansowa wyniosła 231 315 085,63 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów trzysta 

piętnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć zł i 63/100) 

oraz 

3. sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania 

finansowego, sporządzonego przez HLB M2 Audit PIE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

4. sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu badanej jednostki tj. sprawozdania, o 

którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 537/2014 dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 

jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE 

sporządzonego przez HLB M2 Audit PIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Warszawie, 

5. sporządzonego przez Zarząd spółki dominującej tj. KRYNICKI RECYKLING S.A. 

sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok 

obrotowy 2020,  

pozytywnie ocenia przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

KRYNICKI RECYKLING S.A. i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 

KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz stwierdza, że zostały one 

sporządzone zgodnie z treścią ksiąg rachunkowych, innych dokumentów oraz stanem 

faktycznym oraz w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy przedstawiają rzeczywisty stan 

majątkowy i finansowy ww. grupy kapitałowej. Ponadto pod względem formalnym 

sprawozdania te są kompletne oraz sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach, 

zgodnie z określonymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz że są zgodne z wpływającymi na treść 

sprawozdania finansowego przepisami prawa. 

Rada Nadzorcza Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie:  
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