
Informacja prasowa 

Konsorcjum Stali S.A. publikuje zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe za rok 2015 r.  

 

Biegły rewident, spółka PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., zakończył badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Konsorcjum Stali S.A.  za rok obrotowy 2015. Potwierdziły się bardzo dobre wyniki zasygnalizowane wcześniej w opublikowanym w lutym raporcie 

okresowym za IV kwartał 2015 r. Przy przychodach skonsolidowanych na poziomie 1 142 899 tys. zł grupa kapitałowa zanotowała zysk netto w 

wysokości 18 873 tys. zł. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1 134 112 tys. zł., a jednostkowy zysk netto 18 749 tys. zł. Wypracowane 

zyski są wprawdzie niższe niż te z roku 2014, ale należy pamiętać, że są one obciążone kosztami o charakterze niepowtarzalnym, związanymi ze 

zmianą Zarządu spółki, która miała miejsce w połowie minionego roku.  

Dobre wyniki osiągnięte w trudnym dla branży stalowej roku 2015, w którym dystrybutorom stali przyszło zmagać się z niekorzystną spadkową 

tendencją cen na wyroby hutnicze, są dobrym prognostykiem na rok 2016. 

 
Wybrane wielkości z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali za 2015 r. (01.01-31.12.2015 r.): 
 

 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 1 134 112 1 087 152 46 960 4,3% 1 142 899 1 095 676 47 223 4,3% 

Zysk z działalności operacyjnej 26 480 31 229 -4 749 -15,2% 26 317 29 604 -3 287 -11,1% 

EBITDA 33 027 37 781 -4 754 -12,6% 33 300 36 582 -3 282 -9,0% 

Zysk netto 18 749 21 263 -2 514 -11,8% 18 873 20 033 -1 160 -5,8% 
 
 

 
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. Działalność produkcyjna prowadzona jest w zakładach zbrojarskich zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie-Ursusie 

i Wrocławiu. Dysponują one łącznymi mocami produkcyjnymi wynoszącymi ok. 15 tys. ton zbrojeń budowlanych miesięcznie. W Krakowie funkcjonuje nowoczesne Centrum Serwisowe Blach. 

Produkcja konstrukcji stalowych prowadzona jest w Warszawie-Rembertów i Radomiu. 


