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Szanowni Państwo,  

Przedkładam Państwu Raport Roczny Spółki  i Grupy Kapitałowej Indykpol za 2016 rok. 

Miniony rok Grupa Indykpol zamknęła przychodami ze sprzedaży w kwocie  1 327,0 mln zł, 

oraz zyskiem netto 9,5 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody Grupy 

wzrosły o 8,7%, ale pogorszyła się rentowność realizowanej sprzedaży. Spółka Indykpol 

osiągnęła  przychody 1 336,9 mln zł i zamknęła rok stratą netto 0,9 mln zł.  

Rok 2016 był trudny dla branży drobiarskiej w Polsce, w czwartym kwartale  dotarła do 

naszego kraju ptasia grypa. Ograniczyło to eksport mięsa i produktów drobiowych z 

terytorium Polski do niektórych krajów trzecich np. Chin i RPA. Pierwsze ogniska choroby w 

stadach drobiu pojawiły się w zachodniej części kraju i w tym rejonie było ich najwięcej. W 

woj. warmińsko-mazurskim stwierdzono tylko dwa ogniska na początku b.r., które szybko 

zostały zlikwidowane. Niemniej region ten na okres ok. 2 miesięcy stracił status wolnego od 

ptasiej grypy. Chociaż żaden z zakładów Grupy Indykpol nie znalazł się w strefie zagrożenia, 

pośrednio odczuliśmy wzrost konkurencji na rynku związany z ograniczeniami w eksporcie 

drobiu z Polski.    

Rosnąca dynamicznie produkcja drobiu w Polsce znacznie przekracza zdolności 

konsumpcyjne rodzimego rynku, dlatego około 40% polskiego drobiu lokowane jest na 

rynkach zagranicznych, głównie na rynku unijnym.  Polska od kilku lat jest największym 

producentem drobiu w Europie oraz jednym z trzech największych eksporterów poza rynek 

unijny. Ograniczenia eksportowe oraz duża konkurencja na rynku mięsnym pogorszyły 

niestety rentowność sprzedaży mięsa i przetworów drobiowych.  

W minionym roku Grupa zrealizowała kilka istotnych inwestycji. Największą z nich była 

budowa nowoczesnego zakładu wychładzania, dzielenia i konfekcjonowania kurczaka 

zrealizowana w Filii w Lublinie. Rozbudowana i zmodernizowana została wylęgarnia piskląt 

indyczych Ośrodka Hodowli Indyków we Frednowy, zwiększając jego zdolności produkcyjne 

do 8 mln szt. piskląt rocznie. W wyniku dwuetapowy procesu modernizacji wytwórnia pasz w 

Olsztynku należąca do Nutripol Sp. z o.o. zwiększyła  zdolności produkcyjne do 20 tys. ton 

miesięcznie.  

Kolejnym znaczącym projektem, który firma będzie realizować, jest budowa ubojni indyczej 

w Olsztynie. W ostatnich 2 latach Indykpol procedował postępowanie dokumentacyjno- 

projektowe dotyczące tej inwestycji. Kluczowym elementem było zezwolenie na prowadzenie 

działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które firma 

otrzymała pod koniec lutego b.r. Zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu W-M SSE 

oraz przyjętą strategią rozwoju  Indykpol do końca 2020 r. zainwestuje w strefie ponad 105 

mln zł, uruchomi tam  najnowocześniejszą rzeźnię indyczą w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Realizowana przez Spółkę strategia rozwoju na następne 10 lat została oparta na dokładnych 

badaniach i analizie rynkowej, jest spójna z wieloletnim priorytetem firmy - integracją 

pionową, gwarantującą klientom bezpieczny i dobry produkt. Punktem wyjścia było 

określenie strategicznych obszarów działania tj. takich obszarów, w których Indykpol będzie 

kluczowym graczem dzięki przewadze technologiczno-organizacyjnej. Zostały one 

uzupełnione taktycznymi obszarami w ramach integracji. 

Rok 2017 rozpoczęliśmy bogatsi  o inwestycje zrealizowane w roku poprzednim oraz nową 

wiedzą i doświadczeniem, potrzebnymi w realizacji kolejnych projektów. Wierzę, że 

realizowany program inwestycyjny przyniesie nie tylko zwiększenie potencjału 



produkcyjnego Grupy ale również zwiększy innowacyjność oraz  jakość naszych produktów, 

w efekcie poprawi konkurencyjność Grupy Indykpol.  

Z poważaniem,  

Piotr Kulikowski  

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 


