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Warszawa, 14 lutego 2008 r. 

 

REKORDOWY ROK KONSORCJUM STALI 

 

Pomimo gwałtownych wahań cen wyrobów hutniczych Konsorcjum Stali udało się w 2007 

roku uzyskać bardzo dobre wyniki finansowe. Prezentowane wyniki za IV kwartał 2007  

i wstępne wyniki za cały 2007 r. wskazują, że przychody ze sprzedaży, w porównaniu  

z rokiem 2006 wzrosły o 17,5 proc.- z 339,2 mln zł do 398,8 mln zł. Rekordowe w historii 

spółki były również zyski - zysk netto spółki wyniósł w 2007 r. ok. 12,1 mln zł w porównaniu 

do 8,1 mln zł (7,7 mln zł uwzględniając korektę z tytułu zmiany zasad rachunkowości) w roku 

2006. Poprawiła się też marża zysku netto: z 2,4 proc. w roku 2006 do 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 tys. ton wyrobów w porównaniu do 

niespełna 157 tys. ton rok wcześniej (wzrost o 10,8 proc.). Zarząd Spółki spodziewa, że 

ostateczne wyniki za rok 2007 mogą ulec jeszcze poprawie po rozliczeniu bonusów za zakupy 

wyrobów płaskich i długich dokonane w minionym roku. W ostatnim kwartale 2007 r. 

przychody spółki obniżyły się w porównaniu z IV kwartałem 2006 roku. Przychody ze 

sprzedaży spadły o 9,4 proc. - do 87 mln zł z 96 mln zł. Spółka zanotowała jednak wyższy zysk 

netto - w IV kwartale 2007 wyniósł on 1,8 mln zł w porównaniu do 1,7 mln zł w IV kwartale 

2006 r. (wzrost o 6,5 proc.). 

Zawirowania na rynku stali 

Przyczyną spadku przychodów była zniżka cen wyrobów stalowych, którymi handluje spółka, 

a w szczególności prętów żebrowanych w II połowie ubiegłego roku. Spadek poprzedzony był 

gwałtowną zwyżką: cena tego używanego w budownictwie wyrobu w 2007 roku wzrosła ona 

z ok. 2000 zł za tonę w styczniu do ok. 2500 zł za tonę na przełomie marca i kwietnia. 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 - nie tylko z "tradycyjnych" rynków takich jak 

Ukraina, Niemcy czy Białoruś, ale również z nowych - Turcji, Chin, Indii, Iranu czy Korei. Spółki 

importujące stal liczyły na utrzymanie bardzo dobrej koniunktury w budownictwie. 

Koniunktura istotnie była bardzo dobra w całym roku, ale ilość sprowadzonej stali znacznie 

przewyższyła potrzeby rynku. Nadwyżka podaży spowodowała załamanie cen,  
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a dystrybutorzy zmuszeni byli pozbywać się nadmiernych zapasów prętów żebrowanych po 

coraz niższych cenach. Od kwietnia pręty taniały o kilka procent miesięcznie i w listopadzie 

ich cena osiągnęła dno - średnio kosztowały 1600 zł za tonę. Importerzy prętów ponieśli 

znaczne straty, a rynek został rozregulowany. Przyczyniło się to do spadku przychodów spółki 

w IV kwartale 2007 r. chociaż Konsorcjum Stali sprzedało więcej wyrobów 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. Oznacza to, że firma nie tylko utrzymała swoją pozycję na rynku, ale zanotowała również 

wzrost wolumenu sprzedaży. 

Pozytywne efekty strategii spółki 

Spadek przychodów byłby jednak znacznie większy, gdyby Konsorcjum Stali uczestniczyło  

w spekulacyjnym imporcie stali i zmuszone byłoby do jej wyprzedawania po cenach niższych 

od cen zakupu. Zarząd spółki podjął jednak decyzję o nieangażowaniu się w import: - 

Obawialiśmy się tego, co faktycznie później nastąpiło: nadpodaży prętów, spadku cen  

i w rezultacie strat - tłumaczy Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali. Negatywny efekt 

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

nie realizowała konsekwentnie strategii dywersyfikacji działalności. Konsorcjum Stali nie jest 

firmą stricte dystrybucyjną - znaczną część przychodów uzyskuje z produkcji zbrojeń 

budowlanych i konstrukcji stalowych. Zbrojenia budowlane używane w budownictwie to 

wykonywane z prętów żebrowanych konstrukcje 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 

przed 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, a do handlu trafiają pręty czy blachy kupione już po niższych cenach - tłumaczy 

prezes spółki Robert Wojdyna. Spółka realizuje również strategie szybkiej rotacji magazynu 

(wskaźnik rotacji wynosi poniżej 30 dni), dzięki czemu uniknęła wejścia w okres spadku cen  

z nadmiernym, przewartościowanym magazynem. 

Konsorcjum Stali realizuje plan ekspansji 

Na mocy Umowy Sprzedaży Udziałów z dnia 22 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami między 

Konsorcjum Stali S.A. a udziałowcami spółki Bodeko (umowa opisana została w prospekcie 

Emisyjnym Konsorcjum Stali S.A.), Spółka nabyła 11,05% udziałów w spółce Bodeko, co jest 
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pierwszym krokiem do połączenia obu podmiotów. Zarządy obu firm planują, że proces 

połączenia zostanie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Wstępne 

dane finansowe Bodeko Sp. z o.o. wskazują, że spółka ta zakończyła rok 2007 rekordowymi  

w swojej historii przychodami ze sprzedaży na poziomie 607 mln zł i zyskiem netto  

w wysokości 17,8 mln zł. Dzięki połączeniu z Bodeko Konsorcjum Stali stanie się jednym  

z największych dystrybutorów Stali w Polsce. 

Spółka zamierza rozwijać również działalność produkcyjną, by jeszcze lepiej wykorzystywać 

efekt naturalnego zabezpieczenia przed wahaniami cen stali. Spółka, zgodnie z celami emisji 

akcji, planuje rozwijać produkcję zbrojeń i konstrukcji równolegle z rozbudową sieci 

dystrybucyjnej. W II kwartale 2008 r. Konsorcjum Stali uruchomi oddział handlowy w Lublinie 

ze składem wyrobów stalowych na zakupionym pod koniec listopada terenie o powierzchni 6 

ha. Teraz spółka przygotowuje się do uruchomienia w Lublinie zbrojarni o wydajności 2 tys. 

ton zbrojeń miesięcznie. Konsorcjum Stali wystąpiło już o pozwolenie na budowę zakładu, 

którego uruchomienie planowane jest na przyszły rok. Również firma Bodeko, z którą 

Konsorcjum Stali realizuje proces połączenia, inwestuje w nowe oddziały - 2 stycznia Bodeko 

uruchomiło oddział handlowy i rozpoczęła przygotowania do budowy bazy magazynowej  

i zakładu produkującego zbrojenia budowlane we Wrocławiu. 

Konsorcjum Stali posiada teraz trzy oddziały handlowe: w Zielonce pod Warszawą,  

w Warszawie-Ursusie oraz Krakowie. Bodeko z kolei posiada oddziały handlowe w Zawierciu 

(śląskie), Poznaniu, Białymstoku oraz Sępólnie Krajeńskim (Kujawsko-Pomorskie) oraz wyżej 

wymieniony nowy oddział we Wrocławiu. Poza tym firmy dysponują trzema zakładami 

produkcji zbrojeń budowlanych (dwa w Warszawie i jeden w Poznaniu) oraz zakładem 

produkcji konstrukcji stalowych w Warszawie-Rembertów. 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z prezesem Konsorcjum Stali Robertem Wojdyną 

kom. 608 55 66 66, mail: robert.wojdyna@ks.mail.pl 

 


