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Warszawa, 29.02.2012 

 

Kolejny rekordowy kwartał Konsorcjum Stali S.A. 
 

Skonsolidowane wyniki finansowe Konsorcjum Stali S.A. (w tys. zł) 

 

 

Za okres 

01.10.2011-

31.12.2011 

Za okres 

01.10.2010-

31.12.2010 

Zmiana 

[%] 

Za okres 

01.01.2011-

31.12.2011 

narastająco 

Za okres 

01.01.2010-

31.12.2010 

narastająco 

Zmiana 

[%] 

Przychody ze 

sprzedaży 
349 601 307 534 13,7 1 458 700 1 132 874 28,8 

Zysk/strata 

brutto ze 

sprzedaży 

17 922 21 116 -15,1 95 978 82 317 16,6 

Zysk/strata 

z działalności 

operacyjnej 

4 527 8 292 -45,4 38 895 34 673 2,2 

Zysk/strata 

netto 
2 126 5 395 -60,6 25 660 25 452 0,8 

 

 

Pomimo zawirowań na rynkach finansowych związanych z problemem zadłużenia niektórych 

krajów strefy euro, w Polsce gospodarka rozwijała się w IV kwartale wciąż w zadowalającym 

tempie a co za tym idzie, w tym okresie utrzymywał się wysoki popyt na stal budowlaną 

spowodowany dużą liczbą realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Również popyt 

na inne rodzaje stali – wyroby płaskie i kształtowniki utrzymywał się w IV kwartale 

na zadowalającym poziomie. Dzięki temu Konsorcjum Stali S.A. wypracowało rekordowe 

przychody osiągając w grupie kapitałowej blisko 350 mln zł. Jest to wynik o 13,7% lepszy od 

analogicznego okresu z roku ubiegłego. Na wzrost przychodów grupy KS duży wpływ miał 

również dynamiczny rozwój firmy i uruchomienie trzech nowych oddziałów handlowych. 

Tak szybkie tempo rozwoju nie przełożyło się jeszcze na wzrost marży i poziom 

wypracowanego zysku. Pomimo że zysk z działalności operacyjnej i zysk netto spadł 

w porównaniu z IV kwartałem 2010 roku, Spółka ocenia opisywany okres jako bardzo udany. 

To raczej końcówka 2010 roku przyniosła nadzwyczajne zyski wywołane dużymi wzrostami 

cen na wyroby hutnicze. 

 

Czwarty kwartał 2011 roku był kolejnym, rekordowym okresem w rozwoju Grupy 

Kapitałowej Konsorcjum Stali. Skonsolidowany wynik narastająco za cztery kwartały wyniósł 

blisko 1,5 mld przychodów i 25,7 mln zysku netto. Daje to Spółce wysokie miejsce wśród 

liderów dystrybucji stali w Polsce i świadczy o wysokim udziale w rynku. Wyniki 

te potwierdzają ogromny potencjał firmy i pozwalają optymistycznie patrzeć na dalszy 

rozwój. 

  

O firmie:  

Konsorcjum Stali S.A. jest liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną 

z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. 
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Sieć produkcyjno-handlowa Spółki składa się z 14 oddziałów handlowych (dwa w Warszawie 

- Ursus i Bielany, w Białymstoku, Chojnicach, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, 

Radomiu, Rzeszowie, Wrocławiu, Zawierciu oraz w Zielonce i Markach koło Warszawy), 

4 zakładów produkcji zbrojeń budowlanych (dwa w Warszawie – Ursus i Bielany, w Poznaniu 

i we Wrocławiu), a także dwóch zakładów konstrukcji stalowych (Warszawa Rembertów oraz 

Polcynk Sp. z o.o. w Radomiu). W najbliższym czasie Spółka planuje uruchomienie centrum 

serwisowego blach, wyposażonego w nowoczesne maszyny do cięcia wzdłużnego 

i poprzecznego blach oraz otwarcie nowego oddziału handlowego w Krakowie.  

  

 

Dalszych informacji udziela: 

Robert Wojdyna: 608 55 66 66  

e-mail: robert.wojdyna@ks.mail.pl 


