Warszawa, 30 marca 2020
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu przekazuję Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Krynica
Vitamin S.A. za rok 2019.
Za nami kolejny rok wzrostu przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły niemal 300 mln PLN.
Sprzedaż na poziomie 297,3 mln PLN to rekord w dotychczasowej historii spółki i wzrost o
10% w stosunku do roku poprzedniego. Na ten wynik wpłynęły przede wszystkim przychody
zrealizowane na rynku niemieckim w efekcie nowych kontraktów podpisanych na początku
2019 roku, jak również rozwój współpracy z dotychczasowymi dużymi klientami, w tym
rozszerzenie dostaw do innych podmiotów z grupy.
Dynamiczny rozwój sprzedaży i perspektywy wzrostu skłaniają Spółkę do działań
inwestycyjnych mających na celu podwyższenie mocy produkcyjnych, zwiększenie
elastyczności produkcji oraz rozbudowę infrastruktury logistycznej. Nakłady inwestycyjne
wyniosły w ubiegłym roku 17 mln PLN. Na początku 2019 roku został oddany do użytkowania
nowy magazyn o powierzchni 10.500 m2 oraz został uruchomiony automatyczny system
przesyłania palet z linii produkcyjnych do magazynu. W sezonie 2019 Spółka korzystała z
dodatkowej linii puszkowej oraz nowoczesnego urządzeniu do produkcji w opakowaniach typu
PET. Z prowadzonych obecnie projektów najważniejszym i najbardziej skomplikowanym jest
uruchomienie nowoczesnej, w pełni automatycznej syropiarni, obsługującej wszystkie linie
produkcyjne. Ze względu na zwiększony wolumen produkcji Spółka podjęła decyzję o
rozbudowie oczyszczalni ścieków, która zakończy się przed sezonem 2020.
Dzięki wdrażanym projektom efektywnościowym, rozszerzaniu portfolio oraz oferowaniu
kompleksowej obsługi logistycznej, wyniki finansowe Spółki w roku 2019 poprawiły się.
EBITDA osiągnęła 20,4 mln PLN (wzrost o 22%), a zysk netto wyniósł 7,5 mln PLN (wzrost
o 39%). Wskaźnik zadłużenia Spółki w stosunku do EBITDA na koniec roku wynosił 2,9.
Celem Zarządu na bieżący rok jest dalszy wzrost efektywności działań m.in. w wyniku
zakończenia prowadzonych projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie pełnego
wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjno-logistycznych poprzez ekspansję na nowe
rynki. Jesteśmy przekonani, że wysoki standard obsługi, elastyczność produkcji, know how
własnego Centrum B+R i szybki proces decyzyjny w dalszym ciągu będą stanowić przewagę
konkurencyjną Spółki.
Wierzę, że podjęte przez nas działania zapewnią realizację planów strategicznych i przełożą się
na budowę wartości Spółki w kolejnych latach.
W imieniu Zarządu Krynicy Vitamin dziękuję za współpracę w minionym roku
Akcjonariuszom Spółki i Radzie Nadzorczej. W sposób szczególny chciałbym wyrazić słowa
uznania i szczere podziękowania dla wszystkich Pracowników Spółki za ich pełną
zaangażowania pracę w rekordowym sezonie 2019 oraz za podejmowanie wyzwań, dzięki
którym jesteśmy w stanie realizować nasze zamierzenia.
Z wyrazami szacunku
Piotr Czachorowski
Prezes Zarządu
Krynica Vitamin S.A.

