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Informacja prasowa – 29.02.2016 r. 

 

Konsorcjum Stali S.A. – dobre wyniki i rozwój sprzedaży pomimo pogłębiającej się tendencji spadku cen stali 

Znaczące spadki cen na wyroby stalowe miały główny wpływ na zmniejszenie skonsolidowanych przychodów Konsorcjum Stali w IV kwartale 2015 r. Przychody 

ze sprzedaży grupy kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w IV kwartale 2015 r. spadły bowiem w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 r. o 6,7%. W okresie 

od października do grudnia 2015 roku grupa wypracowała przychody na poziomie 254 717 tys. zł podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego roku  

273 124 tys. zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że w tym samym okresie spółka i jej grupa odnotowała przyrost wolumenów sprzedaży – sprzedaż w ujęciu 

tonażowym w IV kw. 2015 r. wzrosła w stosunku do sprzedaży z IV kw. 2014 r. ze 124 tys. ton do 133 tys. ton, tj. o 7,2%. Wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowym 

w stosunku do spadków w ujęciu wartościowym to efekt utrzymywania się od kilkunastu miesięcy spadku cen na rynku wyrobów hutniczych. Ceny na główne 

wyroby oferowane przez spółkę spadły w raportowanym okresie w ujęciu rok do roku o kilkanaście procent. 

Wzrost wolumenów sprzedaży Grupy Konsorcjum Stali a także optymalizacja w zakresie kształtowania się poziomu zapasów i kosztów zniwelowały wpływ 

niekorzystnych efektów tego zjawiska na wypracowane marże i zyski. Zysk netto osiągnięty przez grupę kapitałową w IV kwartale 2015 roku wyniósł 9 453 tys. 

zł, podczas gdy zysk netto w IV kwartale 2014 r. osiągnął poziom 8 207 tys. zł. Na poziomie EBIT zysk grupy wyniósł 12 460 tys. zł, a EBITDA 14 087 tys. zł, 

podczas gdy w analogicznym okresie roku 2014 r. grupa pokazała zyski na poziomach: EBIT 11 984 tys. zł i EBITDA 13 701 tys. zł.  

Wstępne dane pochodzące z raportu za IV kwartał 2015 r. pokazują, że narastająco od początku roku grupa Konsorcjum Stali wypracowała 19 033 tys. zł zysku 

netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1 142 902 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach skonsolidowanych na poziomie 

1 095 676 tys. zł zysk netto grupy wyniósł 20 033 tys. zł. 

 
Wybrane wielkości z jednostkowego i skonsolidowanego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali za IV kw. 2015 r. (01.10-31.12.2015 r.) oraz za okres  
01.01.-31.12.2015 r.: 

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

 

za okres: 
01.10-31.12.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.10-31.12.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

za okres: 
01.10-31.12.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.10-31.12.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

Przychody ze sprzedaży 252 543 271 185 -18 642 -6,9% 254 717 273 124 -18 407 -6,7% 

Zysk brutto ze sprzedaży 27 032 29 574 -2 542 -8,6% 26 757 28 089 -1 332 -4,7% 

Zysk z działalności operacyjnej 12 901 13 720 -819 -6,0% 12 460 11 984 476 4,0% 

EBITDA 14 432 15 342 -910 -5,9% 14 087 13 701 386 2,8% 

Zysk netto 9 761 9 798 -37 -0,4% 9 453 8 207 1 246 15,2% 
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 dane jednostkowe Konsorcjum Stali S.A. dane skonsolidowane - GK Konsorcjum Stali 

 

za okres: 
01.01-31.12.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.01-31.12.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

za okres: 
01.01-31.12.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.01-31.12.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

Przychody ze sprzedaży 1 134 116 1 087 152 46 964 4,3% 1 142 902 1 095 676 47 226 4,3% 

Zysk brutto ze sprzedaży 91 860 87 578 4 282 4,9% 91 970 86 507 5 463 6,3% 

Zysk z działalności operacyjnej 26 686 31 229 -4 543 -14,5% 26 522 29 604 -3 082 -10,4% 

EBITDA 33 235 37 781 -4 546 -12,0% 33 507 36 582 -3 075 -8,4% 

Zysk netto 18 920 21 263 -2 343 -11,0% 19 032 20 033 -1 001 -5,0% 
 
 
 

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. 


