
Informacja prasowa 

Wyniki finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok 2014 r. zweryfikowane i potwierdzone przez biegłego rewidenta 

 

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

Stali S.A.  za rok obrotowy 2014. Potwierdziły się bardzo dobre wyniki zasygnalizowane wcześniej w opublikowanym w marcu raporcie 

okresowym za IV kwartał 2014 r. Przy przychodach skonsolidowanych na poziomie 1 095 676 tys. zł spółka zanotowała zysk netto w wysokości 

20 033 tys. zł. Zwraca uwagę zwłaszcza wysoka dynamika wzrostu zysku netto. Skonsolidowanego zysku netto w stosunku do zysku z roku 2013 

zwiększył się aż o 13 837 tys. zł, tj. o ponad 223%. Równie dobrze wyglądają wyniki zaprezentowane w jednostkowych sprawozdaniach 

finansowych Konsorcjum Stali S.A. Spółka osiągnęła w 2014 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1 087 152 tys. zł. Były one większe od tych z 

2013 r. o 81 779 tys. zł, tj. o 8,1%. Zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2014 r. został wyniesiony do 

poziomu 21 263 tys. zł, podczas gdy jeszcze rok temu spółka cieszyła się z zysku na poziomie 6 943 tys. zł.  

Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w 2014 r. i dobre perspektywy rozwoju spółki w kolejnych okresach skłoniły Zarząd Konsorcjum Stali 

S.A. do zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Zaproponowano wypłatę 

dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję, co oznacza, że Zarząd zarekomendował przeznaczenie na dywidendę ponad 35% wypracowanego zysku 

netto za 2014 r. Pozostała część zysku wg propozycji Zarządu zasiliłaby kapitał zapasowy i wspierałaby dalszy rozwój firmy. 

 
Wybrane wielkości z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali za 2014 r. (01.01-31.12.2014 r.): 

 

 

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

 

za okres: 
01.01-31.12.2014 

[tys. zł] 

za okres: 
01.01-31.12.2013 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

za okres: 
01.01-31.12.2014 

[tys. zł] 

za okres: 
01.01-31.12.2013 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

Przychody ze sprzedaży 1 087 152 1 005 372 81 779 8,1% 1 095 676 1 011 407 84 269 8,3% 

Zysk z działalności operacyjnej 31 229 14 318 16 911 118,1% 29 604 13 488 16 116 119,5% 

EBITDA 37 781 20 643 17 138 83,0% 36 582 20 276 16 306 80,4% 

Zysk netto 21 263 6 943 14 320 206,3% 20 033 6 196 13 837 223,3% 

 



 

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 13 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. 

 


