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Szanowni Państwo, 

 

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

podsumowujące działania i wyniki Grupy w 2019 roku.  

 

W minionym roku spółka kontynuowała stabilny rozwój organiczny, zwiększając przychody o 13 proc. w 

porównaniu z rokiem 2018. Rosnące ceny utylizacji odpadów poprodukcyjnych, a także wzrost innych 

wydatków związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną, takie jak ceny mediów czy logistyki, 

spowodowały, że koszty działalności operacyjnej wzrosły z nieco większą dynamiką (+15,3 proc. r/r). Co za 

tym idzie marża brutto na sprzedaży zmniejszyła się wobec 2018 r. o około 2 pkt proc. Ograniczenie 

pozostałych kosztów operacyjnych pozwoliło jednakże osiągnąć nam +6,8 proc. wzrostu zysku 

operacyjnego, do 12,3 mln zł. Jednocześnie wynik netto utrzymał się poziomie porównywalnym do 

zeszłorocznego.   

 

Najistotniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było oddanie do użytku i uruchomienie nowego zakładu 

uzdatniania stłuczki szklanej w Czarnkowie. Pozwoli nam to nie tylko zwiększyć moce produkcyjne na 

rosnącym rynku o 140 tys. ton/r, czyli o ponad 20 proc., ale również zrealizować premię geograficzną i 

zwiększyć presję na konkurencję. W zakresie inwestycji wykonaliśmy jednakże więcej prac. Powinny  się one 

przełożyć na większą konwersję surowca na produkt i dzięki temu podnieść rentowność działalności. 

Łącznie nakłady inwestycyjne wyniosły w zeszłym roku ok 25 mln zł. W bieżącym roku mamy zamiar skupić 

na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu nowego zakładu i zmodernizowanych linii.  

 

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

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

2020 r. połowa odpadów komunalnych powinna zostać poddana recyklingowi. Co więcej, w trwającym roku 

drastycznie podniesiono opłatę marszałkowską za składowanie odpadów (ze 170 do 270 zł) oraz opłaty dla 

gospodarstw domowych za gospodarowanie odpadami. Rosnąca świadomość oraz presja ekonomiczna 

powinny zwiększyć dostępności i jakość szkła z selektywnej zbiórki, które stanowi główne źródło surowca 

dla Spółki.  

 

Długofalowa strategia GK 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 ponad 1,2 mln ton czystego szkła. Oznacza to, że popyt wciąż 

znacznie przekracza podaż. Planowane są jednocześnie rozbudowy mocy u naszych odbiorców, w zawiązku 

z rosnącym popytem na szkło opakowaniowe.  

 

Co do panującej w Polsce i na świecie pandemii wirusa SARS-CoV-2, to jak dotychczas miała ona marginalne 

znacznie dla działalności Spółki. W naszych zakładach, dzięki wysokiej automatyzacji, pracuje niewiele osób, 

co ułatwia zachowanie zasad bezpieczniej pracy. Nie obserwujemy też znaczących opóźnień w dostawach 

surowca, po chwilowych zastojach na przejściach granicznych. Z drugiej strony popyt na opakowania 

szklane rośnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na podstawowe artykuły spożywcze i farmaceutyczne. 

Jednocześnie najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach mogą ulec zmianie preferencje konsumenckie, 

przez co w tym samym czasie spadnie popyt na opakowania szklane w segmencie premium.   

 

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. 
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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 

 


