
 

 

Zawiercie, dn. 11.04.2019 r. 
 
Szanowni Państwo,  
 

z przyjemnością przekazuję Państwu jednostkowy raport roczny spółki ”Konsorcjum Stali” S.A. i 

skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ”Konsorcjum Stali” za 2018 r. Raporty te zawierają szczegółowe 

informacje o wynikach finansowych ”Konsorcjum Stali” S.A i jej grupy kapitałowej, a także opis prowadzonej przez 

nasze podmioty działalności i najważniejsze dla naszych spółek wydarzenia minionego roku.  

 
W roku 2018 sytuacja rynkowa sprzyjała przedsiębiorstwom prowadzącym działalność operacyjną w obszarach 

dystrybucji i przetwórstwa stali. Zużycie jawne stali w Polsce w 2018 roku osiągnęło rekordowy poziom 14 895 mln ton, 
co stanowi wzrost o 9,5% w stosunku do roku 2017 i jest najlepszym wynikiem od 1989 roku. Stało się to pomimo 
dużych zawirowań w kierunkach przepływu wyrobów stalowych na świecie, w Europie  i w Polsce spowodowanych 
kolejnymi barierami celnymi.  
”Konsorcjum Stali” S.A. i jej grupa kapitałowa dobrze wykorzystały wzrost zużycia jawnego i poradziły sobie z 
zakłóceniami wprowadzonymi przez mechanizmy ochrony rynku. Nasze trzy nowoczesne zakłady przetwórstwa 
zapewniły nam utrzymanie  pozycji lidera na rynku produkcji zbrojeń budowlanych w 2018 r. Dzięki zakończonej 
inwestycji w Zawierciu weszliśmy w nowy obszar przetwórstwa tj. prefabrykacji elementów konstrukcyjnych z profili 
gorącowalcowanych i blach grubych. Stale też zwiększamy wolumen i zakres przetwórstwa taśm i formatek z blachy 
zimnowalcowanej i ocynkowanej w  Centrum Serwisowym Blach w Krakowie. Nasza sprzedaż w ujęciu wolumenowym 
wzrosła w stosunku do 2017 roku o blisko 8%, osiągając poziom ok. 689 tys. ton.  
Nie tylko wolumeny sprzedaży, ale i wyniki finansowe wypracowane w 2018 roku osiągnęły ponadprzeciętne poziomy, 
które dają powody do satysfakcji, świadczą o mocnej branżowej pozycji Konsorcjum Stali S.A. i jej grupy kapitałowej 
oraz wzmacniają jej stabilność finansową. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym prezentujemy przychody ze 
sprzedaży na poziomie 1 818 319 tys. zł, wykazując ok. 19,5 % dynamikę wzrostu i wypracowany przy tym zysk netto na 
poziomie 42 327 tys. zł. Równie dobre wyniki prezentuje nasza grupa kapitałowa – skonsolidowane przychody osiągnęły 
poziom 1 829 349 tys. zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 43 001 tys. zł i jest najlepszym wynikiem w naszej 
historii. 
Zwiększenie sprzedaży i wygenerowanie tak wysokich zysków w roku dużych zawirowań związanych z wprowadzanymi 
mechanizmami ochrony rynku, było możliwe dzięki konsekwentnemu realizowaniu przyjętych przez nas strategii 
zakupowych i sprzedażowych, które dopasowywaliśmy do zmieniającej się sytuacji w otoczeniu. 

W kolejnych latach najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki osiągane przez ”Konsorcjum Stali” S.A. 
i podmioty z jej grupy kapitałowej będzie w moim przekonaniu nadal sytuacja gospodarcza Polski i jej najbliższych 
partnerów handlowych. Prognozy wzrostu PKB dla Polski i całej Unii Europejskiej zakładają wprawdzie wolniejszy niż w 
latach poprzednich, ale jednak wzrost gospodarczy. W Polsce, która jest głównym rynkiem sprzedaży naszej firmy, 
kontynuowane będą inwestycje infrastrukturalne, które są jednym z motorów wzrostu konsumpcji wyrobów stalowych. 
Jestem przekonany, że niezależnie od rozwoju sytuacji gospodarczej, Konsorcjum Stali pozostanie jednym z liderów 
dystrybucji i przetwórstwa stali w Polsce. 

Szanowni Akcjonariusze, dziękuję za zaufanie jakim obdarzyliście ”Konsorcjum Stali” S.A. Wierzę, że 
podejmowane przez nas decyzje przyczynią się do systematycznego budowania wartości spółki i zostaną pozytywnie 
ocenione przez rynek również w bieżącym roku. Bardzo dziękuję Radzie Nadzorczej za wsparcie w prowadzeniu biznesu. 
Partnerom biznesowym dziękuję za owocną współpracę. Oddzielne podziękowania kieruję również do wszystkich 
Pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy Kapitałowej ”Konsorcjum Stali” – efektem Waszej pracy i Waszego 
zaangażowania są ponadprzeciętne wyniki, które w dniu dzisiejszym prezentujemy.  

 
Zapraszam Państwa do lektury jednostkowego raportu rocznego Konsorcjum Stali S.A. oraz skonsolidowanego raportu 
rocznego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 
Janusz Smołka 
Prezes Zarządu 


