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Konsorcjum Stali: bardzo dobre wyniki w IV kw. 2010
Grupa zarobiła 5,8 mln PLN wobec 1,8 mln PLN straty rok wcześniej

Grupa Konsorcjum Stali, jeden z liderów rynku dystrybucji stali w Polsce, osiągnęła w IV
kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa zarobiła netto 5,8 mln PLN.
W tym samym okresie 2009 roku Grupa poniosła 1,8 mln PLN straty. Przychody ze sprzedaży
netto sięgnęły w IV kwartale 2010 roku 307,5 mln PLN w porównaniu do 171,3 mln PLN rok
wcześniej (wzrost o 79,6 proc.). Rentowność netto sprzedaży wyniosła 1,9 proc. podczas gdy
rok wcześniej była ujemna i kształtowała się na poziomie – 1,05 proc.

Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży w IV kwartale Grupa zanotowała 20,7 mln PLN wobec
6,6 mln PLN rok wcześniej (wzrost o 214,1 proc.), a zysk operacyjny wyniósł 8,0 mln PLN
wobec 1,9 mln PLN straty rok wcześniej.

Narastająco po IV kwartałach 2010 roku Konsorcjum osiągnęło 25,9 mln PLN zysku netto
w porównaniu z 0,9 mln PLN straty rok wcześniej przy 1,13 mld PLN przychodów (wzrost
o 56,3 proc. w porównaniu z 724,7 mln PLN rok wcześniej).

– Cieszę się, że poprawiliśmy wyniki na wszystkich poziomach – komentuje prezes
Konsorcjum Stali Robert Wojdyna. – Jest to skutek zdecydowanie lepszej koniunktury w 2010
roku, jak również trafnych decyzji dotyczących zakupu produktów przeznaczonych
na działalność handlową i produkcyjną – dodaje.

Według prezesa Konsorcjum Stali IV kwartał 2010 był nietypowy: – Z reguły jest to okres
spadku cen spowodowanych zastojem w budownictwie. W tym roku stal zamiast tanieć,
drożała od połowy listopada. W grudniu, który zazwyczaj jest najgorszym miesiącem, w tym
roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki – tłumaczy. Na wzrost cen stali w IV kwartale złożyło
się kilka czynników. Drożejące surowce i energia skłoniły producentów do podniesienia cen
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stali. Z kolei odbiorcy, w oczekiwaniu na spodziewany znaczny wzrost zużycia tego wyrobu
w 2011 roku, uzupełniali zapasy. – Konsorcjum Stali w znacznym stopniu udało się odnowić
magazyn jeszcze przed podwyżkami, co miało oczywiście pozytywny wpływ na wyniki
finansowe – dodaje Robert Wojdyna.

Prezes Konsorcjum ocenia, że w tym roku koniunktura na rynku stali powinna być
co najmniej tak dobra, jak w 2010 roku: – Co prawda obecnie stal budowlaną dotknęła
kilkuprocentowa korekta, ale spodziewam się, że nie potrwa ona dłużej niż do kwietnia.
Z uwagi na wciąż drożejące surowce, producenci są zdeterminowani by osiągnąć jeszcze
wyższe poziomy cen, a popyt w tym roku powinien być wysoki ze względu na wysyp
inwestycji infrastrukturalnych. Należy przy tym pamiętać, że przed nami jeszcze wielkie
inwestycje w energetyce i na kolei – mówi Robert Wojdyna.

Dalszych informacji udziela:

Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali: 608 55 66 66; robert.wojdyna@ks.mail.pl
Marcin Czekański, tel. 601 939 426, marcin.czekanski@ks.mail.pl
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