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Wyniki niezłe dzięki cenom i koniunkturze

Górnictwo ma zyski
Już po trzech kwartałach ubiegłego
roku polskie spółki węglowe – inaczej niż
w latach ubiegłych – mogły się pochwalić
swymi wynikami.

JSW SA ZBUDOWAŁA
GRUPĘ
Wydobywająca węgiel koksowy Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała
po trzech kwartałach ubiegłego roku zysk
netto na poziomie , mld zł. Wyniki JSW
to w głównej mierze efekt utrzymywania się
jednostkowych cen sprzedaży na poziomie
znacznie ponad przeciętne notowania historyczne. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej w samym trzecim kwartale
 roku wypracowała , mln zł zysku
netto przy przychodach rzędu  , mln
zł. Taki rezultat to m.in. efekt utrzymujących
się w  roku wysokich cen węgla i koksu
na rynkach międzynarodowych. Dobra koniunktura pozwoliła zwiększyć przychody
po trzech kwartałach do  , mln zł. Były
one o , proc. wyższe niż w analogicznym
okresie roku . Zysk operacyjny wzrósł
po  miesiącach do  , mln zł.
– Jako znaczącemu eksporterowi sprzyjało nam także osłabienie złotego – ocenia
Jarosław Zagórowski, prezes zarządu JSW.
– Jestem zadowolony z wyników, biorąc pod
uwagę nieco niższe wolumeny sprzedaży
oraz ryzyko wynikające ze spowolnienia
gospodarczego. Jeśli światowy kryzys będzie się pogłębiał, popyt na koks i węgiel
będzie malał, pogłębiając spadek cen, co niestety negatywnie odbije się na wynikach
w przyszłości.
W przypadku zewnętrznej sprzedaży
węgla koksowego przez JSW, węgiel typu
 stanowił , procent, czyli było to o ,
proc. więcej niż w porównywalnym okresie
 roku. Pozostałe , proc. stanowił
węgiel semi-soft (typu ).W porównaniu
do trzech kwartałów  roku, produkcja
koksu Grupy JSW w okresie od stycznia
do września  roku wzrosła o  procent,
natomiast sprzedaż o  procent. Przychody
ze sprzedaży w segmencie koksu, obejmujące koks i węglopochodne, w analizowanym
okresie osiągnęły poziom  , mln zł
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i były wyższe o  proc. niż w analogicznym okresie  roku. Przy czym dane
za okres od stycznia do września  roku
uwzględniają konsolidację Kombinatu Koksochemicznego Zabrze z JSW SA.
W całym roku  wydobycie JSW wyniosło ok.  mln  tys. ton węgla. W 
roku JSW planuje wydobyć ok.  mln ton
węgla więcej. – Docelowo wydobycie roczne w kopalniach JSW ma się kształtować
na poziomie ok.  mln ton – mówi prezes
Zagórowski.
Grupa JSW pozostaje największym
producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu . Produkowany przez Grupę
JSW koks jest sprzedawany w Polsce oraz
na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami
są klienci w Niemczech, Austrii, Czechach,
na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech.
JSW zdecydowała o rozwiązaniu znaczącej
części rezerw utworzonych na poczet podatku od nieruchomości od podziemnych
wyrobisk górniczych, stąd wynik za 
rok wzrośnie o ok.  mln zł. Należy
tu przypomnieć, że w wyroku z  września
 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł,
że opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych
jest niedopuszczalne, bowiem nie są one
obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu prawa budowlanego, ale przestrzenią w nieruchomości
gruntowej bądź w górotworze, powstałą
w wyniku prac górniczych, co bezspornie
wynika z Prawa geologicznego i górniczego. W JSW i innych spółkach odetchnęli
z ulgą. – Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oraz wyroki WSA Gliwice pozwoliły
nam na podjęcie odpowiednich kroków
prawnych, zmierzających do odzyskania
niesłusznie pobranego podatku od podziemnych wyrobisk górniczych – zaznacza
Jarosław Zagórowski, prezes JSW. Spółka
uwolniła pokaźną kwotę rezerw, która będzie mogła zostać wykorzystana na bieżące
potrzeby inwestycyjne.

H OLDING SOBIE RADZI
W Katowickim Holdingu Węglowym
spoglądają w przyszłość z umiarkowanym
optymizmem. Rok  był dla spółki nie
najgorszy. Wprawdzie wydobycie było niższe o ok.  tys. ton od zakładanego, ale
 mln zł zysku netto to całkiem dobry
rezultat. W roku  KHW chce przeznaczyć na inwestycje ok. - mln zł.

Dlatego holding planuje emisję obligacji
własnych. Stale powraca temat możliwości debiutu giełdowego KHW. Byłby on
możliwy najwcześniej na początku 
roku. Holding musiałby bowiem pokazać
w połowie tego roku, że Plan Techniczno-Ekonomiczny jest bez przeszkód realizowany. Dopiero wtedy mógłby przyjść
czas na rozpoczęcie działań związanych
z przygotowaniem holdingu do procesu
IPO. Choć w samym holdingu nie wykluczają, że być może należałoby też rozważyć
możliwość prywatyzacji spółki poprzez inwestora branżowego. Oczywiście wiązałoby się to z koniecznością przekonania do
takiego rozwiązania załogi KHW. Przed
laty wyraziła ona w referendum zgodę na
prywatyzację, ale poprzez giełdę.

K OMPANIA ZLIKWIDOWAŁA
CENTRA
Nasza największa górnicza spółka, czyli
Kompania Węglowa, osiągnęła po trzech
kwartałach  roku  mln zł zysku netto,
co było najlepszym wynikiem w jej historii.
Rok  zakończyła zyskiem netto w wysokości ok.  mln zł. Kompania sprzedała
więcej węgla niż zdołała wydobyć w trzech
kwartałach, bo nabywców znalazł też surowiec zalegający na zwałach.
Kompania Węglowa zamierza zwiększać
wydobycie węgla – w perspektywie najbliższych kilku lat ma ono wzrosnąć z ok. 
do  mln ton rocznie. Spółka zamierza
też wybudować wraz z partnerem biznesowym elektrownię węglową o mocy 
megawatów. Kompania chce mieć  proc.
udziałów w tym przedsięwzięciu.Od stycznia  roku spółka funkcjonuje w nowej
strukturze, bowiem likwidacji uległy centra
wydobywcze.
– Czas debiutu giełdowego będzie zależeć od decyzji właściciela – mówi prezes
KW Joanna Strzelec-Łobodzińska. – Może
on nastąpić przed rokiem . Ten rok 
wziął się stąd, że do tego czasu Kompania
będzie spłacała stare długi, przejęte po dawnych spółkach węglowych. To jednak nie
oznacza, że przed  rokiem debiut giełdowy nie mógłby nastąpić. Będziemy czekać
na sygnał od właściciela w tej sprawie.
Możliwe, że spółka wyemituje obligacje
zamienne na akcje.
Gdyby tak się stało, określałoby to termin upublicznienia, bowiem wejście na giełdę musiałoby nastąpić w ciągu najdalej

dwóch lat od takiej emisji. Ewentualna emisja obligacji zamiennych na akcje nie jest
przesądzona.
JERZY DUDAŁA/WNP.PL
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Koniunktura na rynku węgla i jego ceny zadecydowały o dobrych wynikach firm górniczych osiągniętych w 2011 roku. Szczególnie węgiel energetyczny sprzedawał się
nad wyraz dobrze.

