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Dobre wyniki Konsorcjum Stali S.A. za I półrocze 2014 r. 
 

Poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce oraz stabilizacja w branży hutniczej pozwoliły wypracować Konsorcjum Stali bardzo dobre wyniki 

za I półrocze 2014 r. Na poziomie skonsolidowanym grupa kapitałowa Konsorcjum Stali wypracowała zysk netto, który wyniósł 7 257 tys. zł. 

W analogicznym okresie roku 2013 Grupa poniosła stratę netto na poziomie - 718 tys. zł. Oznacza to, że zysk netto był w I półroczu 2014 r. 

wyższy o 7 975 tys. zł w stosunku do okresu porównawczego. Przychody ze sprzedaży za I półrocze br. wyniosły 531 433 tys. zł. i były o ponad 

18 % wyższe od tych pierwszej połowy 2013 r., kiedy to grupa osiągnęła przychody na poziomie 448 934 tys. zł. Podobną dynamikę wzrostu 

przychodów i zysków pokazują dane jednostkowe Spółki: analogicznie zysk netto w I połowie 2014 r. wyniósł 6 996 tys. zł., a przychody 527 

148 tys. zł. Wszystkie Spółki z Grupy Konsorcjum Stali wypracowały zysk netto i potrafiły wykorzystać poprawę sytuacji w branży budowlanej 

i na rynku konstrukcji stalowych.  

 

 

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

 

za okres: 

01.01-30.06.2014 

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-30.06.2013 

[tys. zł] 

zmiana  

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-30.06.2014 

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-30.06.2013 

[tys. zł] 

zmiana  

[tys. zł] 

Przychody ze sprzedaży 527 148 446 367 80 781 531 433 448 934 82 499 

Zysk z działalności operacyjnej 10 913 2 658 8 255 11 051 1 893 9 158 

EBITDA 14 179 5 788 8 391 14 538 5 276 9 262 

Zysk netto 6 996 41 6 955 7 257 -718 7 975 

 

 

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. 

 


