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A K T U A L N O Ś C I
Kopex SA

Firma miała ponad 26,7 miliona
zysku netto w czwartym kwartale
2013 roku
W czwartym kwartale 2013 roku Grupa Kopex
zanotowała 420 milionów złotych przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto jednostki
dominującej z działalności kontynuowanej
na poziomie 26,7 miliona złotych. Kopeksowi udało się zredukować negatywny wpływ
sytuacji na rynku krajowym m.in. dzięki wysokiemu udziałowi sprzedaży zagranicznej
w przychodach. Grupa zmniejszyła w czwartym kwartale wartość kapitału obrotowego netto oraz zadłużenia oprocentowanego
netto.

oraz usług górniczych. W ujęciu kwartalnym
Kopex zwiększył wartość portfela zamówień m.in. z takich rynków zagranicznych
jak Chiny czy Argentyna oraz z krajów
europejskich.
– Obserwujemy znaczący spadek wartości
inwestycji w maszyny i urządzenia górnicze
w polskich kopalniach – mówił Józef Wolski. – Udało nam się zredukować negatywny
wpływ rynku krajowego dzięki wysokiemu
udziałowi sprzedaży zagranicznej – dodał.
W czwartym kwartale Grupa Kopex ponad
40 proc. przychodów ze sprzedaży osiągnęła
z rynków zagranicznych. W czterech kwartałach 2013 roku wartość przychodów z rynków
zagranicznych przekroczyła 47 proc. ogółu
sprzedaży.
W czwartym kwartale udało się również
poprawić dane bilansowe grupy. Kapitał obrotowy netto został zmniejszony do poziomu

593 milionów złotych, tj. o 15 proc. poniżej
wartości z poprzedniego kwartału i o 30 proc.
poniżej wartości z końca 2012 roku. Istotnie
spadło również zadłużenie oprocentowane
Kopeksu do poziomu 395 milionów złotych,
tj. o 23 proc. poniżej wartości z poprzedniego kwartału i aż o 46 proc. poniżej wartości
z końca 2012 roku.
W 2014 roku Grupa Kopex zamierza
w dalszym ciągu zwiększać przychody z rynków zagranicznych. Jednym z flagowych
produktów eksportowych będzie kompleks
ścianowy Mikrus będący jedynym na świecie rozwiązaniem umożliwiającym skuteczną
i opłacalną eksploatację niskich, twardych
i pofałdowanych pokładów. W kolejnych
kwartałach będzie również postępować proces restrukturyzacji grupy.
l
NOWY GÓRNIK

Kopex przedstawił w Warszawie wyniki finansowe za czwarty kwartał 2013 roku
i za cztery kwartały 2013 roku. W ujęciu czterech kwartałów grupa zanotowała ponad 67,5
miliona zysku netto przy przychodach rzędu
1,395 miliarda złotych. W czwartym kwartale
2013 r. zysk brutto ze sprzedaży przekroczył

76 milionów złotych, zysk operacyjny wyniósł
30,6 milionów złotych, a zysk netto jednostki
dominującej z działalności kontynuowanej
26,72 miliona złotych.
– Dane z czwartego kwartału 2013 roku
pokazują, że skutecznie poprawiamy nasze
wyniki po złej pierwszej połowie roku 2013
– powiedział prezes Kopeksu Józef Wolski.
– Konsekwentnie zwiększamy również nasz
portfel zamówień. Backlog rośnie zarówno
w segmencie usług górniczych, jak i kluczowym dla nas segmencie maszyn i urządzeń
dla górnictwa podziemnego.
Wartość zamówień Kopeksu na koniec
czwartego kwartału przekroczyła 1,73 miliarda złotych i była o 10 proc. wyższa niż
na koniec trzeciego kwartału i o 7 proc. wyższa niż rok wcześniej. Największe wzrosty
w ujęciu kwartalnym nastąpiły w segmentach produktów dla górnictwa podziemnego

Jednym z flagowych produktów eksportowych będzie kompleks ścianowy Mikrus będący jedynym
na świecie rozwiązaniem umożliwiającym skuteczną i opłacalną eksploatację niskich, twardych
i pofałdowanych pokładów

G Ó R N I C T W O
Z aproszenie
do E tiopii
Z trzydniową wizytą (18–21 lutego) przebywał w Polsce Tewodros Gebreegziabher,
minister górnictwa Etiopii, wraz z Masreshą
Gebreselassiegiem, dyrektorem generalnym
służby geologicznej tego kraju. Odbyli oni
szereg spotkań w Państwowym Instytucie
Geologicznym i Ministerstwie Gospodarki.
Zapoznali się z eksploatacją i poszukiwaniem
surowców na terenie Polski. Nasze metody
chcieliby zastosować u siebie w kraju. Etiopia
jest krajem blisko 4 razy większym od Polski,
który słynie ze swoich bogactw naturalnych

(złoto, diamenty, szafiry, platyna, niob,
miedź, tantal, węgiel, żelazo, sól potasowa,
gaz ziemny). Podpisali oni szereg porozumień
o wzajemnej współpracy i zaprosili delegacje
polskich górników i geologów do złożenia
wizyty w Addis Abebie w możliwie szybkim
terminie.

A ustralia :
zatopione kopalnie
złota
Dwie odkrywkowe kopalnie należące
do Regis Resources o rocznym wydobyciu 8
ton złota położone w rejonie Duketon (Australia Zachodnia) zostały zatopione w wyniku

Józef Wolski, prezes Kopex SA, w czasie konferencji naukowej w Pekinie zorganizowanej z okazji targów
górniczych przedstawiał Mikrusa i jego zalety
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ulewnego deszczu. W połowie lutego opady w ciągu doby wyniosły 165 mm. Sytuacja
taka zaistniała po raz pierwszy od 150 lat.
Do odkrywek wdarło się 4,7 mln m sześc.
wody. Z wyrobisk zdążono wyprowadzić
ciężki sprzęt i ludzi. Odwodnienie potrwa
do trzech miesięcy i kosztować będzie ok. 4
mln dolarów.

I ndie
potrzebują węgla
Tylko w Indiach istnieje Ministerstwo
Węgla (Ministry of Coal), co świadczy o roli
tego nośnika energii w gospodarce tego kraju. Wskazuje też na istnienie problemów

z pozyskiwaniem surowca dla rozwoju energetyki, która żąda coraz więcej paliwa i jest uzasadnione rozwojem, który należy do światowej
czołówki. Jeszcze w roku 1970 wydobywano
tam 70 milionów ton. Obecnie z własnych
złóż Indie eksploatują ponad 500 milionów
ton. Dochodzi do tego import w wysokości
około 150 milionów ton z tendencją wzrostową
w skali roku wynoszącą około 10–20 procent.
Po Chinach i USA Indie zajmują trzecie miejsce na świecie pod względem wydobycia, które
w ponad 80 proc. pochodzi z odkrywkowych
kopalń. Koncern Coal India LTD (CIL) jest
największą spółką węglową na świecie.
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