Zawiercie, dn. 27.04.2018 r.
Szanowni Państwo,
z przyjemnością przekazuję Państwu jednostkowy raport roczny spółki ”Konsorcjum Stali” S.A. i skonsolidowany raport
roczny Grupy Kapitałowej ”Konsorcjum Stali” za 2017 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.
Działalność operacyjna ”Konsorcjum Stali” opiera się na dwóch filarach – na dystrybucji nieprzetworzonych towarów
hutniczych oraz na przetwórstwie wyrobów stalowych. W roku 2017 koniunktura sprzyjała przedsiębiorstwom prowadzącym
działalność operacyjną w tych obszarach – zużycie jawne stali w Polsce w 2017 roku osiągnęło rekordowe 13,5 mln ton, co stanowi
wzrost o 3% w stosunku do roku 2016 i jest najlepszym wynikiem od 1989 roku, a ceny na wyroby hutnicze wykazywały tendencję
rosnącą.
”Konsorcjum Stali” S.A. i jej grupa kapitałowa dobrze wykorzystały te sprzyjające warunki rynkowe. Dzięki naszym trzem
nowoczesnym zakładom przetwórstwa zbrojeń budowlanych, w 2017 r. nadal utrzymywaliśmy pozycję jednego z liderów na rynku
produkcji zbrojeń budowlanych. Działając natomiast na mocno nasyconym rynku centrów serwisowych, dzięki naszemu
krakowskiemu Centrum Serwisowemu Blach zwiększyliśmy produkcję taśm i formatek z blachy zimnowalcowanej i ocynkowanej. W
obszarze przetwórstwa stali w 2017 roku nasza sprzedaż w ujęciu wolumenowym wzrosła w stosunku do 2016 roku o blisko 4%,
osiągając poziom ok. 240 tys. ton. Również nasze oddziały handlowe, znacząco zwiększyły wolumeny sprzedaży – sprzedając ok. 400
tys. ton nieprzetworzonych towarów hutniczych, osiągnęliśmy w tym obszarze ok. 7% dynamikę wzrostu wolumenu sprzedaży i
nieprzerwanie od debiutu na giełdzie w 2007 roku jesteśmy jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce.
Nie tylko wolumeny sprzedaży, ale i wyniki finansowe wypracowane w 2017 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 1 522 565 tys.
zł, wykazując ok. 25% dynamikę wzrostu. Wypracowaliśmy przy tym zysk netto na poziomie 42 404 tys. zł, który był porównywalny
do rekordowego zysku wypracowanego przez spółkę w roku 2016. Równie dobre wyniki prezentuje nasza grupa kapitałowa –
skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 531 665 tys. zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 41 554 tys. zł.
Zwiększenie sprzedaży i wygenerowanie tak wysokich zysków było możliwe dzięki konsekwentnemu realizowaniu przez nas
przyjętych strategii zakupowych i sprzedażowych, które dopasowywaliśmy do zmieniającej się sytuacji rynkowej.
W kolejnych latach najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki osiągane przez ”Konsorcjum Stali” S.A. i podmioty z
jej grypy kapitałowej będzie w moim przekonaniu nadal sytuacja gospodarcza Polski i jej najbliższych partnerów handlowych. W
horyzoncie najbliższych lat przewidujemy utrzymywanie się pozytywnych trendów rozwoju polskiego przemysłu i budownictwa.
Obserwujemy pozytywny efekt uruchomienia środków z UE przeznaczonych dla Polski na lata 2014-2020. Dzięki nim ruszyły długo
oczekiwane inwestycje drogowe i kolejowe, a trwające ożywienie gospodarcze wpłynęło także na zwiększoną aktywność w sektorze
budownictwa kubaturowego. Efektem tego jest prognozowany wzrost zużycia jawnego stali w Polsce również w roku 2018 i latach
następnych.
Jestem przekonany, że ”Konsorcjum Stali” S.A. i jej grupa kapitałowa mając stabilną, ugruntowaną pozycję jednego z
liderów rynkowych branży, w której działa, nadal będzie znaczącym beneficjentem przewidywanego dalszego rozwoju polskiej
gospodarki.
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.
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