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Konsorcjum Stali S.A. odrabia straty z I kw. 2013 r. 

 

Drugi kwartał 2013 r. był zdecydowanie lepszy  dla Konsorcjum Stali S.A.  i pozwolił 

odpracować straty z bardzo trudnego, pierwszego okresu roku.  Pozytywny wynik 

jednostkowy za całe półrocze wskazuje, że najgorszy czas Spółka ma już za sobą, a poprawa 

sprzedaży w kolejnych miesiącach świadczy o odwróceniu trendu na rynku stali. Tylko 

w drugim kwartale Konsorcjum Stali wypracowało  2 494 tys. zł zysku netto. Na ujemnym 

wyniku skonsolidowanym za I półrocze 2013 r. zaważyły jednostkowe wyniki podmiotu 

zależnego – spółki Polcynk Sp. z o.o.  Jest to firma produkcyjna,  funkcjonująca na rynku 

konstrukcji stalowych, który również pozostawał w zapaści w pierwszym kwartale roku i nie 

udało się odbudować wyniku w kolejnych miesiącach. Poprawa sytuacji gospodarczej Polski 

i Europy, napływ nowych środków z Unii Europejskiej, coraz skuteczniejsza walka 

z przestępstwami vatowskimi  oraz dostosowanie działalności Spółki do potrzeb rynkowych 

w dalszym ciągu powinny pozytywnie wpływać na wyniki wypracowywane przez Grupę 

Kapitałową Konsorcjum Stali S.A.  

 

Wybrane dane za I półrocze 2013 r. 

         

 

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

 

za okres: 

01.01-30.06.2013 

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-

30.06.2012 

[tys. zł] 

zmiana  

[tys. zł] 

zmiana  

[%] 

za okres: 

01.01-

30.06.2013 

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-

30.06.2012 

[tys. zł] 

zmiana  

[tys. zł] 

zmiana  

[%] 

Przychody ze sprzedaży 446 367 618 073 -171 706 -27,8% 448 934 622 494 -173 560 -27,9% 

Zysk z działalności operacyjnej 2 658 5 841 -3 183 -54,5% 1 893 5 774 -3 881 -67,2% 

EBITDA 5 788 8 839 -3 051 -34,5% 5 276 8 998 -3 722 -41,4% 

Zysk netto 41 2 416 -2 375 -98,3% -718 1 550 -2 268 -146,3% 

         

         Porównanie danych za I i II kw. 2013 r. 
       

         

 

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

 

za okres: 

01.01-31.03.2013 

[tys. zł] 

za okres: 

01.04-

30.06.2013 

[tys. zł] 

zmiana  

[tys. zł] 

zmiana  

[%] 

za okres: 

01.01-

31.03.2013 

[tys. zł] 

za okres: 

01.04-

30.06.2013 

[tys. zł] 

zmiana  

[tys. zł] 

zmiana  

[%] 

Przychody ze sprzedaży 205 959 240 408 34 449 16,7% 206 796 242 138 35 342 17,1% 

Zysk z działalności operacyjnej -935 3 593 4 528 484,3% -1 570 3 463 5 033 320,6% 

EBITDA 631 5 157 4 526 717,3% 110 5 166 5 056 4596,4% 

Zysk netto -2 453 2 494 4 947 201,7% -2 977 2 259 5 236 175,9% 

 
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. 

  


