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Konsorcjum Stali S.A. liczy, że najgorsze ma już za sobą   

W I kwartale br. spółka osiągnęła 206,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,9 mln zł straty netto. Główny wpływ na osiągnięte 

wyniki w pierwszych trzech miesiącach br. miało spowolnienie gospodarcze, szczególnie długa zima oraz nieuczciwa konkurencja ze strony 

przestępców wprowadzających na rynek polski wyroby stalowe z wykorzystaniem procederu „karuzeli podatkowej”.   

Mamy za sobą najgorszy okres w historii firmy – mówi prez. Robert Wojdyna. Jesteśmy przekonani, że dzięki wprowadzeniu zmian w prawie 

dotyczących rozliczeń podatku VAT na pręty żebrowane znacząco poprawią się warunki konkurowania na rynku, z czego na pewno skorzysta nasza 

firma. 

Jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Konsorcjum Stali S.A. w okresie 01.01-31.03.2013 r. 

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

za okres: 

01.01-31.03.2013 

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-31.03.2012 

[tys. zł] 

zmiana  

[tys. zł] 

zmiana  

[%] 

za okres: 

01.01-31.03.2013 

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-31.03.2012 

[tys. zł] 

zmiana  

[tys. zł] 

zmiana  

[%] 

Przychody ze sprzedaży 205 959 302 385 -96 426 -31,9% 206 796 304 672 -97 876 -32,1% 

Zysk z działalności operacyjnej -935 3 991 -4 926 -123,4% -1 570 3 978 -5 548 -139,5% 

EBITDA 631 5 414 -4 783 -88,3% 110 5 511 -5 401 -98,0% 

Zysk netto -2 453 1 894 -4 347 -229,5% -2 977 1 715 -4 692 -273,6% 

 

Konsorcjum Stali S.A. jest liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych 

w Polsce. Sieć produkcyjno-handlowa Spółki składa się z 13 oddziałów handlowych (dwa w Warszawie - Ursus i Bielany, w Białymstoku, Chojnicach, Krakowie, 

Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Wrocławiu, Zawierciu oraz w Zielonce i Markach koło Warszawy), 3 zakładów produkcji zbrojeń budowlanych 

(w Warszawie – Ursus, w Poznaniu i we Wrocławiu), a także dwóch zakładów konstrukcji stalowych (Warszawa Rembertów oraz Polcynk Sp. z o.o. w Radomiu) 

i nowoczesnego zakładu przetwórstwa blach w Krakowie.  

 


