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Warszawa, 16.11.2009 r.
Wyniki finansowe Konsorcjum Stali
Spółka wypracowała w III kwartale 4,1 mln PLN zysku netto 212,9 mln PLN przychodów
ze sprzedaży, 16,3 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży oraz 4,1 mln PLN zysku netto osiągnęła
grupa Konsorcjum Stali w III kwartale 2009 roku.

Konsorcjum Stali opublikowało dzisiaj sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 roku.
W związku z zakupem 30.07.2009 spółki Polcynk z Radomia Konsorcjum sporządziło
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Na poziomie skonsolidowanym spółka osiągnęła
w III kwartale 2009 r. 212,9 mln PLN przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 320,3 mln rok
wcześniej (spadek o 33,5 proc.). Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 16,3 mln PLN wobec 11,7 mln
PLN rok wcześniej (wzrost o 39,3 proc.), zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej natomiast wyniósł 4,1 mln PLN wobec 7,85 mln PLN rok wcześniej (spadek o 47,7
proc.) - Biorąc pod uwagę trudną sytuację rynkową w tym roku osiągnęliśmy zadowalające
wyniki finansowe - ocenia prezes Konsorcjum Stali Robert Wojdyna. – W III kwartale grupa
wypracowała 4,1 mln zł zysku netto, co oznacza powrót do rentowności po gorszym
I półroczu, kiedy zanotowaliśmy 5,4 mln PLN straty – dodaje Robert Wojdyna.

Narastająco Konsorcjum Stali zanotowało lepsze wyniki na poziomie przychodów
ze sprzedaży, jednak zysk netto uległ znaczącemu obniżeniu, z powodu strat poniesionych
w I półroczu. Po dziewięciu miesiącach 2009 roku Konsorcjum Stali osiągnęło 553,4 mln PLN
przychodów ze sprzedaży netto w porównaniu z 537,3 mln PLN w analogicznym okresie 2008
roku (wzrost o 3 proc.) 34,3 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży w porównaniu z 23,2 mln PLN rok
wcześniej (wzrost o 47,6 proc.) natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej wyniósł 0,9 mln PLN wobec 17,0 mln PLN (spadek o 94 proc.).

- Ceny wyrobów stalowych , które sprzedajemy spadły w ciągu ostatniego roku o blisko 40
proc., a rynek stali budowlanej skurczył się jeszcze bardziej. Zmniejszony popyt na wyroby
hutnicze , spadek cen i konieczność przeceny stanów magazynowych obniżyły rentowność
Konsorcjum Stali – tłumaczy Robert Wojdyna.
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