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Warszawa, 30 maja 2008 r. 

 

KONSORCJUM STALI PUBLIKUJE RAPORT ZA 2007 ROK 

 

Konsorcjum Stali uzyskało w 2007 roku rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze 

sprzedaży, w porównaniu z rokiem 2006 wzrosły o 17,5 proc. - z 339,2 mln zł do 398,7 mln zł. 

Rekordowe w historii spółki były również zyski - zysk netto spółki wyniósł w 2007 r. ponad 

13,1 mln zł w porównaniu do 8,1 mln zł w 2006 r. Poprawiła się też marża zysku netto: z 2,4 

proc. w roku 2006 do 3,3 proc. w 2007 r. Spółka osiągnęła również najlepszy w swej historii 

wynik w zakresie wolumenu sprzedaży - w roku 2007 Konsorcjum Stali sprzedało ponad 

174,5 tys. ton wyrobów w porównaniu do 157 tys. ton rok wcześniej (wzrost o 10,8 proc.). 

 

Wzrost skali działalności Konsorcjum Stali w 2007 roku, dobre wyniki finansowe, rozwój 

przedsiębiorstwa poprzez nakłady inwestycyjne oraz debiut na GPW widoczny jest również  

w bilansie spółki. Suma bilansowa na koniec ubiegłego roku wyniosła 132,8 mln zł i była o ok. 

40 proc. wyższa od sumy bilansowej na koniec roku 2006 (94,4 mln zł). 

 

Silne wahania na rynku stali 

 

Tak dobre wyniki spółka osiągnęła pomimo bardzo zmiennej koniunktury na wyroby hutnicze 

w 2007 r. Szczególnie dotkliwe były spadki i cen wyrobów stalowych, którymi handluje 

spółka, zwłaszcza prętów żebrowanych, w II połowie ubiegłego roku. Spadek ten 

poprzedzony był gwałtownym wzrostem cen i popytu na ten używany w budownictwie 

wyrób. Silny wzrost cen spowodowany był ciepłą zimą i niespotykaną jak na tę porę roku 

aktywnością sektora budowlanego. W rezultacie ceny prętów w Polsce były o kilkadziesiąt 

procent wyższe niż za granicą. Zachęciło to zarówno dystrybutorów stali, jak i producentów 

prętów do sprowadzania dużych ilości tego wyrobu z zagranicy. Nadwyżka podaży 

spowodowała załamanie cen, a dystrybutorzy zmuszeni byli pozbywać się nadmiernych 

zapasów prętów żebrowanych po coraz niższych cenach. 

 

Importerzy prętów ponieśli znaczne straty, a rynek został rozregulowany. Konsorcjum Stali 

wyszło z tych sytuacji rynkowych obronną ręka. W najtrudniejszym IV kwartale spółka 

sprzedała więcej wyrobów stalowych niż w IV kwartale 2006 roku - sprzedaż w ujęciu 

tonażowym wzrosła o 3,7 proc. - z 40,4 tys. ton do 42,4 tys. ton. 

 

Strategia spółki przynosi pozytywne efekty 

 

W tym bardzo trudnym roku sprawdziła się strategia działania spółki. Negatywny efekt 

spadku cen prętów i innych produktów stalowych mógłby być silniejszy, gdyby spółka nie 

realizowała konsekwentnie strategii dywersyfikacji działalności. Konsorcjum Stali nie jest 
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firmą stricte dystrybucyjną - znaczną część przychodów uzyskuje z produkcji zbrojeń 

budowlanych i konstrukcji stalowych. Zbrojenia budowlane używane w budownictwie to 

wykonywane z prętów żebrowanych prefabrykaty montowane następnie na budowach jako 

elementy konstrukcyjne budynków. Udział przychodów ze sprzedaży tego asortymentu  

w przychodach ze sprzedaży ogółem Konsorcjum Stali sięga 25 proc. Natomiast wpływy  

z produkcji konstrukcji stalowych, wykorzystywanych głównie w budownictwie 

przemysłowym i drogowym, to jak dotąd ok. 2 proc. przychodów spółki. Spółka na produkcji 

obu tych wyrobów nie tylko uzyskuje znacznie wyższe niż na działalności handlowej marże 

(sięgające kilkudziesięciu procent), ale również osiąga efekt naturalnego zabezpieczenia 

przez wahaniami cen półwyrobów używanych do ich wytworzenia: - Kiedy ceny półwyrobów 

- prętów, blach czy profili, które mamy w magazynach spadają do niekorzystnego poziomu, 

kierujemy je nie do sprzedaży, na której ponieślibyśmy stratę, ale do produkcji zbrojeń  

i konstrukcji gdzie zawierane są umowy długoterminowe, a do handlu trafiają pręty czy 

blachy kupione już po niższych cenach - tłumaczy prezes spółki Robert Wojdyna. Równie 

ważna jest polityka handlowa polegająca na bardzo szybkiej rotacji magazynu, poniżej 30 dni. 

Dzięki temu przy spadkach cen unikamy przeceny zapasów magazynowych. 

 

Konsorcjum realizuje cele emisji 

 

Na przełomie czerwca i lipca sąd powinien podjąć decyzję o zatwierdzeniu połączenia 

Konsorcjum Stali ze spółką Bodeko z Zawiercia. Jest to realizacja najważniejszego z celów 

emisji akcji Konsorcjum na GPW, która odbyła się w grudniu 2007 roku. Po fuzji sieć 

oddziałów Konsorcjum Stali wzbogaci się o sześć punktów handlowych: w Warszawie, 

Zawierciu, Białymstoku, Sępólnie Krajeńskim, Wrocławiu i Poznaniu oraz o zakłady produkcji 

zbrojeń w Poznaniu i Warszawie. Na początku kwietnia 2008 roku spółka uruchomiła oddział 

handlowy w Lublinie. Wkrótce powstanie kolejny oddział handlowy w Gdańsku, w sierpniu 

zaś ruszy zakład produkcji zbrojeń we Wrocławiu. Kolejne inwestycje to zakład produkcji 

zbrojeń w Lublinie i Gdańsku, które rozpoczną pracę w 2009 roku. Również w przyszłym roku 

KS planuje budowę nowych hal magazynowych i produkcyjnych w Krakowie. 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Robert Wojdyna, 

Prezes Zarządu Konsorcjum Stali 

tel. 608 55 66 66, 

mail: robert.wojdyna@ks.mail.pl 

 

Marcin Czekański, 

Utilis PR, 

tel. 601 93 94 26, 

mail: marcin.czekanski@ks.mail.pl 


