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Konsorcjum Stali: znakomite wyniki w I kw. 2010 

Grupa zarobiła 4,6 mln PLN wobec 0,4 mln rok wcześniej 

 

Grupa Konsorcjum Stali, jeden z liderów rynku dystrybucji stali w Polsce, osiągnął 

w I kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa zarobiła netto 4,6 mln PLN 

w porównaniu do 0,4 mln PLN rok wcześniej (wzrost o 1000 proc.), a przychody ze sprzedaży 

netto sięgnęły 187 mln PLN w porównaniu do 164,4 mln PLN (wzrost o 13,8 proc.). 

Rentowność netto sprzedaży wyniosła 2,5 proc. w porównaniu z 0,25 proc. rok wcześniej. 

Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży Grupa zanotowała 15,9 mln PLN wobec 9,9 mln PLN 

rok wcześniej (wzrost o 60 proc.), a zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln PLN wobec 1,6 mln PLN 

(wzrost o 325 proc.).  

 - Te wyniki, w porównaniu do ubiegłorocznych, można uznać za bardzo dobre - ocenia 

prezes Konsorcjum Stali Robert Wojdyna. - Udało nam się je osiągnąć pomimo tego, 

że pierwsze dwa miesiące tego roku były okresem zastoju w budownictwie, które jest 

naszym głównym klientem - dodaje. 

Według Roberta Wojdyny spółka okres zastoju spowodowany mroźną zimą wykorzystała 

na uzupełnienie zapasów stali, czego pozytywne efekty dały o sobie znać w marcu: - Wtedy 

ruszyły budowy, a ceny stali poszybowały w górę. Cieszę się, że trafnie przewidzieliśmy 

zmianę koniunktury, co pozwoliło nam na przygotowanie się do zmian na rynku - tłumaczy 

prezes Konsorcjum Stali. Według Roberta Wojdyny perspektywy rysujące się przed branżą 

dystrybucji i przetwórstwa stali, w której działa Konsorcjum, są obiecujące: - Klimat na rynku, 

w porównaniu z fatalnym 2009 rokiem, radykalnie się zmienił. Ceny mocno odbiły się od dna, 

a chociaż popyt nie jest wciąż tak silny, jak w znakomitym 2008 roku, to jest zdecydowanie 

lepszy niż w ubiegłym roku - wyjaśnia Robert Wojdyna. 

Dalszych informacji udziela: 
 
Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali: 608 55 66 66; robert.wojdyna@ks.mail.pl 

Marcin Czekański, Utilis PR, tel. 601 939 426, marcin.czekanski@ks.mail.pl  


