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Rekordowe wyniki finansowe Konsorcjum Stali

W  III kwartale przychody Konsorcjum Stali w ujęciu jednostkowym wyniosły 320,4 mln
zł w porównaniu do 94,9 mln zł rok wcześniej (wzrost o 237,6 proc.). Zysk z działalności
operacyjnej sięgnął 10,3 mln zł w porównaniu do 2,7 mln zł w III kwartale 2007 r. (wzrost o
277 proc.). Zysk brutto sięgnął 7,9 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł (wzrost o 229,2 proc.),
a zysk netto wzrósł o 217,5 proc. - z 1,9 mln zł do 6,3 mln zł.

Narastająco po trzech kwartałach Konsorcjum Stali miało 537,2 mln zł przychodów ze
sprzedaży w ujęciu jednostkowym w porównaniu do 311,8 mln zł w analogicznym okresie
2007 r.  (wzrost o 225,3 mln zł, tj. o ok. 72,3 proc.). Zysk operacyjny wyniósł 21,2 mln zł w
porównaniu do 13,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 53,6 proc.). Zysk netto natomiast sięgnął
14,5 mln zł w porównaniu do 10,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 41,4 proc.) Raport za III
kwartał  pokazuje też wzrost sumy bilansowej w stosunku do bilansu za poprzedni kwartał
sporządzonego na dzień 30.06.2008 r. o 333 091  tys. zł, tj. o 199% z poziomu 167 681 tys. zł
do 500 772 tys. zł.

- Znakomite wyniki finansowe po trzech kwartałach to zasługa połączenie z Bodeko oraz
konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju obu spółek – przekonuje Robert Wojdyna,
prezes Konsorcjum Stali. – W ubiegłym roku sprzedawaliśmy akcje w ofercie publicznej
obiecując inwestorom, że Konsorcjum Stali będzie się rozwijało, a efekty synergii będą
bardzo wyraźne. Wyniki za III kwartał świadczą o tym, że dotrzymujemy obietnic – dodaje
Robert Wojdyna. - Pomimo bardzo trudnego okresu, początku  głębokiej  korekty cenowej na
stal budowlaną, udało nam się wypracować w III kwartale bardzo przyzwoite wyniki. Myślę,
że potwierdziliśmy naszą pozycję na rynku i doświadczenie w prowadzeniu firmy- dodaje.

Zgodnie  z  ustawą o  rachunkowości,  rachunek  zysków  i  strat  Konsorcjum  Stali  za  trzy
kwartały 2008 r. nie uwzględnia przychodów i zysków spółki Bodeko za I półrocze 2008 r.,
czyli do chwili połączenia z Konsorcjum Stali. Tymczasem w I półroczu Bodeko miało aż
387,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 15,4 mln zł zysku netto.  - O tym, jak połączenie
z Bodeko wpłynęło na rachunek zysków i strat Konsorcjum Stali świadczą dopiero wyniki III
kwartału – tłumaczy Robert Wojdyna.

Amortyzacja Bodeko przyczyną zmniejszenia zysku
Osiągnięty w III kwartale zysk netto na poziomie 6,3 mln zł byłby wyższy o niemal

milion zł, gdyby nie wymóg odpisu amortyzacyjnego. Zysk za III kwartał 2008 r. obciążony
jest już kosztami wysokiej amortyzacji dodatniej wartości firmy, która wykazywana jest w
bilansie Konsorcjum Stali po połączeniu z Bodeko Sp. z o.o. 1 lipca – wykazany zysk
pomniejszony jest o 828 tys. zł z tytułu kosztów amortyzacji wartości firmy. Wartość firmy
powstała w wyniku połączenia ze Spółką Bodeko Sp. z o. o., rozumiana jako nadwyżka ceny
nabycia Spółki Przejmowanej nad niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto
tej spółki, została wyliczona w dniu  połączenia na poziomie 99 363 tys. zł. Ustawa o
rachunkowości , na podstawie której Konsorcjum Stali sporządza sprawozdania finansowe
zobowiązuje do amortyzowania dodatniej wartości firmy i obciążania wypracowanego
wyniku kosztami tej amortyzacji. Konsorcjum Stali amortyzuje zatem powstałą po połączeniu



dodatnią wartość firmy metodą liniową przez okres 20 lat, który jest maksymalnym
dopuszczalny w ustawie okresem umarzania wartości firmy. Gdyby Konsorcjum Stali
prowadziło rachunkowość zgodnie z MSR (Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości), nie musiałoby dokonywać tego odpisu. Rozważamy przejście na
prowadzenie księgowości wg MSR już od przyszłego roku- wyjaśnia Robert Wojdyna. –
Zdajemy sobie sprawę, że ujęcie kosztów amortyzacji dodatniej wartości Bodeko jest tylko
zabiegiem formalnym – dodaje Robert Wojdyna.
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