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Olsztyn, 16 kwietnia 2019 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

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

podsumowujące działania i wyniki Grupy w 2018 roku.  

 

W minionym roku spółka kontynuowała stabilny rozwój organiczny, zwiększając przychody o 12 proc. w 

porównaniu z – bardzo dobrym dla nas – rokiem 2017. Nieco mniej dynamicznie wzrósł zysk operacyjny 

obciążony w końcówce 2018 r. zdarzeniem jednorazowym i związaną z nim rezerwą na ok. 1 mln zł. Nie bez 

znaczenia były również rosnące koszty utylizacji odpadów poprodukcyjnych, a także innych związanych 

bezpośrednio z działalnością operacyjną, takie jak koszty mediów czy logistyki. Niemniej jednak 

ograniczenie kosztów finansowych pozwoliło spółce osiągnąć 8,8 mln zł zysku netto, co jest poziomem 

wyższym od zeszłorocznego o 13 proc. i jednocześnie najwyższym w historii spółki.  

 

Ubiegły rok stał również pod znakiem inwestycji. Przeznaczyliśmy na nie ok. 25 mln zł, nie tylko budując 

nasz nowy zakład uzdatniania stłuczki szklanej w Czarnkowie, ale również modernizując linie produkcyjne w 

innych naszych obiektach i przeprowadzając szereg działań z zakresu badań i rozwoju. Chcemy, aby efektem 

działań rozwojowych, było zwiększenie konwersji surowca na produkt, co jest obecnie jednym z głównych 

wyzwań stojących przez Zarządem, wobec rosnących wolumenów przerobu, wymagań klientów i presji ze 

strony konkurencji.  

 

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

ustawodawstwo i prorecyklingowa polityka Unii Europejskiej wspiera jego rozwój. Przypomnijmy, że do 

2020 r. połowa odpadów komunalnych powinna zostać poddana recyklingowi. Co więcej z roku na rok 

rośnie o kilkadziesiąt procent opłata za składowanie odpadów na wysypiskach. Powoduje to, z jednej strony 

większą dostępność surowca, a drugiej jednakże zwiększa koszty utylizacji odpadów poprodukcyjnych, które 

ponosi Krynicki Recykling.    

 

Długofalowa strategia Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling zmierza ku aktywnemu poszerzaniu dostaw 

produktu w celu zaspokojenia rosnącego popytu na uzdatnioną stłuczkę przez huty szkła. Według naszych 

szacunków obecnie huty w Polsce są gotowe, aby przyjąć około 1,2 mln ton czystego szkła. Oznacza to, że 

popyt wciąż znacznie przekracza podaż. 

 

Zaspokojenie tych potrzeb i jednocześnie zwiększenie obecność w zachodniej Polsce są głównymi celami 

budowy wspomnianego wyżej zakładu w Czarnkowie. Intensywnie pracujemy, aby uruchomienie zakładu 

nastąpiło w najbliższych miesiącach.  

 

Pozytywne trendy w naszym otoczeniu rynkowym, inwestycje oraz efekty naszych prac rozwojowych 

powinny umożliwić nam w kolejnych latach kontynuowanie wzrostu przychodów oraz uzyskiwanie 

satysfakcjonujących marż. 

 

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 

 


