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Informacja prasowa – 16.11.2015 r. 

 

Konsorcjum Stali S.A. – sprzedaż rośnie, wyniki pod presją spadających cen stali 

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w III kwartale 2015 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 r. o 4,6%. W 

okresie od lipca do września bieżącego roku grupa wypracowała przychody na poziomie 304 577 tys. zł podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego roku 

291 119 tys. zł. To kolejny kwartał, w którym grupa Konsorcjum Stali wykazuje wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do porównawczego okresu roku 

poprzedniego. Jeszcze wyraźniej wzrost aktywności grupy w obszarze sprzedaży widać po porównaniu osiągniętych wolumenów sprzedaży. Sprzedaż w  

III kwartale 2015 r. w ujęciu ilościowym wyniosła 148,1 tys. ton stali, natomiast w III kwartale 2014 r. 129,9 tys. ton, co oznacza przyrost o 14%. Większa 

dynamika sprzedaży w ujęciu ilościowym w stosunku do wzrostów w ujęciu wartościowym to efekt utrzymywania się od kilkunastu miesięcy spadku cen na 

rynku wyrobów hutniczych. 

Niekorzystne efekty tego zjawiska odzwierciedlają się w wypracowanych marżach i zyskach Konsorcjum Stali S.A. i jej grupy. Zysk netto osiągnięty przez grupę 

kapitałową w III kwartale 2015 roku wyniósł 2 487 tys. zł, podczas gdy zysk netto w III kwartale 2014 r. osiągnął poziom 4 569 tys. zł. Na poziomie EBIT zysk 

grupy wyniósł 3 954 tys. zł, a EBITDA 5 734 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2014 r. grupa pokazała zyski na poziomach: EBIT 6 569 tys. zł i  

EBITDA 8 343 tys. zł.  

Narastająco od początku roku grupa Konsorcjum Stali wypracowała 9 579 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 888 185 tys. zł. W 

analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach na poziomie 822 552 tys. zł zysk netto grupy wyniósł 11 826 tys. zł. 

 
Wybrane wielkości z jednostkowego i skonsolidowanego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali za III kw. 2015 r. (01.07-30.09.2015 r.) oraz za okres  
01.01.-30.09.2015 r.: 
 
 

 dane jednostkowe Konsorcjum Stali S.A. dane skonsolidowane - GK Konsorcjum Stali 

 

za okres: 
01.07-30.09.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.07-30.09.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

za okres: 
01.07-30.09.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.07-30.09.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

Przychody ze sprzedaży 301 331 288 819 12 512 4,3% 304 577 291 119 13 458 4,6% 

Zysk z działalności operacyjnej 3 972 6 596 -2 624 -39,8% 3 954 6 569 -2 615 -39,8% 

EBITDA 5 649 8 260 -2 611 -31,6% 5 734 8 343 -2 609 -31,3% 

Zysk netto 2 410 4 469 -2 059 -46,1% 2 487 4 569 -2 082 -45,6% 
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 dane jednostkowe Konsorcjum Stali S.A. dane skonsolidowane - GK Konsorcjum Stali 

 

za okres: 
01.01-30.09.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.01-30.09.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

za okres: 
01.01-30.09.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.01-30.09.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

Przychody ze sprzedaży 881 573 815 967 65 606 8,0% 888 185 822 552 65 633 8,0% 

Zysk brutto ze sprzedaży 64 828 58 004 6 824 11,8% 65 213 58 418 6 795 11,6% 

Zysk z działalności operacyjnej 13 785 17 509 -3 724 -21,3% 14 062 17 620 -3 558 -20,2% 

EBITDA 18 803 22 439 -3 636 -16,2% 19 420 22 881 -3 461 -15,1% 

Zysk netto 9 159 11 465 -2 306 -20,1% 9 579 11 826 -2 247 -19,0% 

 
 
 

Informacje o firmie  

Konsorcjum Stali jest liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Sieć produkcyjno-handlowa grupy składa się z 6 zakładów 

produkcyjnych oraz 12 oddziałów handlowych. Produkcja zbrojeń budowlanych prowadzona jest w zakładach zbrojarskich zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie-Ursusie i Wrocławiu. W Krakowie funkcjonuje 

nowoczesne Centrum Serwisowe Blach, w którym spółka przetwarza blachy. Produkcja konstrukcji stalowych prowadzona jest w Warszawie-Rembertowie i Radomiu. 


