
Informacja prasowa 

Konsorcjum Stali S.A. rozpoczyna rok dobrymi wynikami finansowymi 

Opublikowane wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. pokazują, że mimo naturalnego dla branży spowolnienia sezonowego, dla Konsorcjum Stali S.A. i jej 

grupy kapitałowej był to bardzo dobry okres.  

Grupa kapitałowa poprawiła swoje wyniki zarówno w zakresie osiągniętych przychodów ze sprzedaży jak i wypracowanych zysków. Sprzedaż grupy w I kw. 

2015 r. wyniosła 284 432 tys. zł podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego 258 287 tys. zł, co oznacza przyrost o 10,4%. Zdecydowanie większą 

dynamiką wzrostów grupa Konsorcjum Stali S.A. wykazała się w zakresie wypracowanych zysków. Zysk netto osiągnięty w I kw. 2015 roku był blisko 

trzyipółkrotnie wyższy od tego z I kw. 2014 r. i wyniósł 6 497 tys. zł. Zbliżone wyniki oraz dynamiki ich wzrostu wykazują również jednostkowe sprawozdania 

finansowe Konsorcjum Stali S.A.  

Bardzo dobre wyniki uzyskane w bieżącym roku w I kwartale, który z racji zimowych miesięcy z reguły charakteryzuje się sezonowym spowolnieniem 

zarówno dla Konsorcjum Stali S.A. jak i całej branży, w której działa spółka, dają nadzieję na to, że rok 2015 będzie dla grupy Konsorcjum Stali dobrym 

rokiem. 

 
Wybrane wielkości z jednostkowego i skonsolidowanego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali za 1 kw. 2015 r. (01.01-31.03.2015 r.): 
 

 

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

 

za okres: 
01.01-31.03.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.01-31.03.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

za okres: 
01.01-31.03.2015 

[tys. zł] 

za okres: 
01.01-31.03.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

Przychody ze sprzedaży 282 838 256 243 26 595 10,4% 284 432 258 287 26 145 10,1% 

Zysk z działalności operacyjnej 8 501 3 265 5 236 160,4% 8 643 3 347 5 296 158,2% 

EBITDA 10 188 4 882 5 306 108,7% 10 438 5 074 5 364 105,7% 

Zysk netto 6 187 1 774 4 413 248,8% 6 497 1 862 4 635 248,9% 

 

 
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. 


