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LW Bogdanka

Bogdanka miała 101,6 mln złotych zysku netto w czwartym kwartale 2014 roku. Zysk netto
w minionym roku wyniósł 272,4 mln złotych.
Spółka realizuje plany, dzięki którym wzrasta
efektywność wydobycia węgla. Wskutek konsekwentnej polityki jednostkowy gotówkowy
koszt wydobycia spadł o 12 proc. w stosunku
do roku 2012.

– Miniony rok możemy podsumować
z satysfakcją, zrealizowaliśmy nasze założenia strategiczne, kończąc kilkuletni proces
inwestycyjny mający na celu podwojenie mocy
produkcyjnych – ocenia Zbigniew Stopa, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.
– Po uruchomieniu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, będącego jednym z ostatnich etapów programu inwestycyjnego, nasze
moce wynoszą już 10,5–11,5 mln ton. W rezultacie, pomimo trudnej sytuacji na rynku
węgla, nasze wydobycie wzrosło w minionym
roku do 9,19 mln ton, z 8,35 mln ton rok wcześniej. Umocniliśmy tym samym naszą pozycję
głównego dostawcy węgla dla energetyki zawodowej w Polsce. Na koniec 2014 roku nasz
udział w tym rynku wyniósł blisko 25 proc.,
a udział w rynku węgla energetycznego ogółem 16,6 proc.

W IV kwartale poziom produkcji węgla
handlowego sięgnął 2,6 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii spółki i oznacza
wzrost o 21,5 proc. wobec IV kwartału 2013
roku (2,1 mln ton). W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w 2014 roku sięgnął
9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 10,1 proc.
w porównaniu do tego samego okresu rok
wcześniej. Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się przede wszystkim uruchomienie
we wrześniu 2014 roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który podwoił
nominalną wydajność na linii „mokrej” – sięga
ona obecnie 2400 ton/godzinę.
2014 rok był trudnym okresem dla branży, ze względu na spadek zapotrzebowania
na węgiel energetyczny oraz dużą ilość węgla
na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. Z tego powodu wskaźniki rentowności
spółki w całym roku pozostawały pod presją
spadku cen węgla do energetyki zawodowej
(które na koniec stycznia 2015 roku były niższe
o 17,5 proc. niż ceny na początku 2013 roku).
– Bogdanka działa w trudnych warunkach. Wpływ na to mają sytuacja na Śląsku
i planowany program naprawczy dla Kompanii Węglowej, którego obecny kształt
przewiduje dalsze bezpośrednie i pośrednie
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Dobre wyniki mimo kryzysu
na rynku węgla kamiennego

dotowanie nierentownych kopalń, co przekłada się na możliwość sprzedaży przez nie
węgla znacznie poniżej kosztów jego produkcji. Zmienia to kształtowanie się cen i popytu
na polskim rynku, co uderza w pozostałych
rynkowych graczy, m.in. w Bogdankę. Trudną sytuację na polskim rynku dodatkowo
komplikują ceny węgla i innych surowców
energetycznych, jak ropa i gaz, na światowych

rynkach, notujące obecnie najniższe poziomy od lat. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami,
zweryfikowaliśmy założenia naszej strategii. Celem zmian jest przygotowanie spółki do działania w warunkach dramatycznie
zmieniającego się pod wpływem czynników
zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyjnego rynku – mówi Zbigniew Stopa.
l

Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego

Euracoal – Europejskie Stowarzyszenie Węgla
Kamiennego i Brunatnego – obradowało 16
marca w Katowicach. Członkowie z Polski,
Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii mówili o doświadczeniach związanych
z restrukturyzacją górnictwa. W spotkaniu
wzięli udział m.in. pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk
i wiceminister skarbu Rafał Baniak. Obradom
przewodniczył Zygmunt Łukaszczyk, prezydent Euracoal i prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

Historię konfliktów społecznych wynikających z polityki angielskiego rządu wobec górnictwa przedstawił Philip Lawrence,
reprezentant Urzędu Górniczego z Wielkiej

Brytanii. Podkreślał, by nie powtarzać podstawowego błędu popełnionego w jego kraju
– nie stawiać sytuacji na ostrzu noża. Koszty
nie tylko finansowe, lecz także społeczne takiej
polityki są zbyt wysokie. Wskazał też na problem wynikający z pochopnej prywatyzacji.
Sprywatyzowane pojedyncze kopalnie mogą
nie poradzić sobie na przykład z katastrofami.
Przytoczył przykład pożaru, którego likwidacją musiała zająć się instytucja państwowa. Właściciela kopalni sytuacja ta przerosła
finansowo.
– Węgiel i stal były tym, na czym zbudowano siłę Europy. Węgiel jest tym,
co tworzyło siłę Polski i regionu śląskiego
– podkreślał, podsumowując konferencję,
prezydent Euracoal Zygmunt Łukaszczyk.
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Obrady w Katowicach

Podkreślał potrzebę przeciwstawienia się antywęglowej histerii rozpętanej w Unii Europejskiej. Polityka stawiania kwestii klimatycznych

nad gospodarczymi już obecnie fatalnie odbija
się na sytuacji państw europejskich.
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Henrykowi Markitonowi,
naszemu drogiemu Koledze,

przekazujemy wyrazy żalu i słowa
otuchy w trudnych chwilach po śmierci
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