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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 2016 roku.  
 
Miniony rok był dla nas nietypowy i pełen wyzwań. W ciągu ostatnich 6 lat nasz biznes rósł 
średniorocznie o ponad 39 proc. (CAGR), osiągając dominującą pozycję na polskim rynku. W 2016 
roku zanotowaliśmy po raz pierwszy w historii obroty niższe (-2,2%) niż w roku poprzednim. 
Głównym czynnikiem, który miał na to wpływ były prace modernizacyjne i odtworzeniowe 
prowadzone u największych polskich odbiorców stłuczki w całym 2016 roku i związane z nimi 
przestoje w zamówieniach. Mimo że prace te negatywnie wpłynęły na nasze wyniki, w średnim i 
długim horyzoncie będą one miały pozytywny wpływ na Spółkę. W ich efekcie bowiem moce 
przerobowe polskich hut zwiększyły się o ponad 150 tys. ton rocznie, co automatycznie wpłynie na 
skokowy wzrost rynku recyklingu szkła opakowaniowego.  
 
Istotnym problemem, a którym musieliśmy się zmierzyć w 2016 r., była też duża niższa niż 
dotychczas jakość stłuczki szklanej, jaką odbieraliśmy z systemów selektywnej zbiórki prowadzonych 
przez naszych dostawców. Stopień uzysku surowca spadł znacząco, a im gorszy surowiec trafia do 
naszych zakładów, tym wyższa jest proporcja wartości sprzedanych towarów do przychodów. 
Spadek sprzedaży w kraju skutecznie zamortyzowały rosnące obroty w estońskim zakładzie, który 
osiągnął już zadowalające moce przerobowe oraz wyniki ekonomiczne.  
 
Zdobyte doświadczenie i wyciągnięte wnioski pomogą nam jednakże w rozwoju spółki. Jedną z 
najważniejszych decyzji, jaką podjęliśmy było wdrożenie nowej polityki jakości w stosunku do 
dostawców. Od początku bieżącego roku nie przyjmujemy stłuczki, której jakość nie spełnia 
podwyższonych norm. Dodatkowo uruchomiliśmy prace rozwojowe, których celem jest zwiększenie 
uzysku i dalsza poprawa jakości naszego produktu.  
 
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.  
 
W związku z tym strategia Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling zmierza ku aktywnemu poszerzaniu 
dostaw surowca w celu zaspokojenia rosnącego popytu na uzdatnioną stłuczkę przez huty szkła. 
Naszym zamiarem jest zwiększenie obecności Grupy Kapitałowej w zachodniej części Polski oraz w 
innych krajach europejskich, w tym w krajach nadbałtyckich. Działania te będą realizowane w 2017 
r. m.in.  poprzez budowę nowego zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Czarnkowie oraz dalsze 
inwestycje w Estonii.  
 
Jesteśmy przekonani, że 2017 rok będzie dla nas dużo lepszy od tak wymagającego 2016 oraz, że 
kolejne lata przyniosą Grupie dynamiczny wzrost oraz systematyczną poprawę rentowności, a co za 
tym idzie - wzrost wartości dla Akcjonariuszy.  
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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 

 
Paweł Kołakowski 

Członek Zarządu 


