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Olsztyn, 9 kwietnia 2018 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu własnym oraz Zarządu Krynicki Recykling przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie 

roczne podsumowujące działania i wyniki Grupy w 2017 roku.  

 

Miniony rok stał pod znakiem powrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu - po bardzo trudnym, 

nietypowym roku 2016, kiedy to mocno odczuliśmy przestoje produkcyjne u naszych odbiorców 

oraz skutki pogarszającej się jakości surowca. W 2017 roku huty szkła opakowaniowego nie tylko 

pracowały już w normalnym trybie, ale również zwiększyły zapotrzebowanie na oczyszczoną 

stłuczkę. W pierwszych miesiącach ubiegłego roku wdrożyliśmy też nową politykę jakości 

w stosunku do dostawców i w efekcie przestaliśmy przyjmować stłuczkę, której jakość nie spełnia 

podwyższonych norm. Decyzja ta przełożyła się bezpośrednio na wyniki Spółki: zysk operacyjny 

wzrósł o rok do roku 24,4 proc. do poziomu 10,7 mln zł, zysk netto poprawił się zaś o ponad 27 

proc. i wyniósł 7,2 mln zł. 

 

W 2017 roku uruchomiliśmy prace rozwojowe, których celem jest zwiększenie uzysku i dalsza 

poprawa jakości naszego produktu. Naszym celem na 2018 rok jest uzyskanie 85-procentowej 

konwersji surowca na produkt, co będzie miało decydujący wpływ na nasze wyniki finansowe.  

 

Rynek stłuczki szklanej wciąż się normalizuje, zwiększa się świadomość ekologiczna społeczeństwa 

a ustawodawstwo i prorecyklingowa polityka Unii Europejskiej wspiera jego rozwój. Do 2020 r. 

połowa odpadów komunalnych powinna zostać poddana recyklingowi. Powoduje to, że rynek 

będzie musiał się rozwijać w kolejnych latach z olbrzymią dynamiką, aby sprostać tym wymogom. 

Już teraz zauważamy rosnącą dostępność stłuczki szklanej dobrej jakości.  

 

W związku z tym strategia Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling zmierza ku aktywnemu 

poszerzaniu dostaw produktu w celu zaspokojenia rosnącego popytu na uzdatnioną stłuczkę przez 

huty szkła. Naszym celem na obecny rok jest zwiększenie obecności Grupy Kapitałowej 

w zachodniej części Polski. Aby go osiągnąć, w 2017 r. rozpoczęliśmy budowę dużego 

i nowoczesnego zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Czarnkowie. Mamy nadzieję, że inwestycja 

ta będzie kontrybuować do wyniku jeszcze w tym roku.  

 

Pozytywne trendy w naszym otoczeniu rynkowym oraz coraz wyższa skuteczność operacyjna 

Spółki pozwala nam sądzić, że w 2018 roku będziemy zwiększać przychody i generować 

satysfakcjonujące marże.  

 

Dziękuję Menedżerom i Pracownikom za zaangażowanie i determinację, które przekładają się na 

stały rozwój i optymalizację biznesu, a naszym Akcjonariuszom - za zaufanie, jakim nas niezmiennie 

obdarzają.  

 

Z poważaniem, 

 

Adam Krynicki 

Prezes Zarządu 

 


