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Tani węgiel z KW

Kompania Węglowa będzie tanio sprzedawać zapasy węgla. Średnia cena na eksport
i rynek krajowy ma być atrakcyjniejsza niż
cena węgla rosyjskiego. Zdaniem Zbigniewa
Stopy, prezesa LW Bogdanka, to dumping,
czyli sprzedaż poniżej kosztów wydobycia.
Krzysztof Sędzikowski, prezes KW, tę decyzję
uzasadnia krótko: – Musimy sprzedać zapasy, nie możemy siedzieć z założonymi rękami, kiedy KW walczy o utrzymanie płynności
finansowej.

Katowicki Holding Węglowy obniżył
ceny, żeby zatrzymać przy sobie kontrahentów, którzy mogli przygotowywać się do wypowiedzenia umów. Zarząd LW Bogdanka
poinformował o złych praktykach UOKiK.
KHW nie poszedł tak daleko. Konflikt między firmami w jednym resorcie zostałby
szybko spacyfikowany. – Nasza informacja
skierowana do UOKiK nie ma decydującego
znaczenia dla tej instytucji, ponieważ urząd
zapewne przygotował się do postępowania
po pierwszych informacjach prasowych –
mówi Zbigniew Stopa. Prezes Bogdanki obawia się, że negatywne skutki decyzji zarządu
KW będą długotrwałe.
Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka:
Decyzja zarządu Kompanii Węglowej zmusiła

nas do ograniczania kosztów produkcji bardziej,
niż zakładaliśmy to w planach na 2015 rok. Jestem
przekonany, że damy sobie radę. Oczywiście decyzja Kompanii Węglowej
spowoduje wiele zamieszania na rynku. Moim zdaniem w dłuższej
perspektywie ucierpi na tym Kompania, ponieważ zepsuje rynek. Zapewne KW odczuje
bardziej skutki swojej decyzji niż my czy Katowicki Holding Węglowy albo Jastrzębska Spółka Węglowa, która także wydobywa węgiel
energetyczny. Czy Kompania poprawi swój
wynik finansowy, stosując ceny, które moim
zdaniem są dumpingowe? Uważam, że w ostatecznym rozrachunku powiększy swoją stratę.
Podobne opinie wyrażają analitycy.
Czy decyzja KW to jednorazowe zdarzenie czy ma to być polityka długotrwała? Jeżeli
to drugie, trzeba wskazać źródło finansowania
strat. Czy ma to być budżet państwa i pieniądze z pomocy publicznej? Na te pytania
nie znam jednoznacznej odpowiedzi. Jednak
rozregulowanie rynku jest zjawiskiem niebezpiecznym. Kontrahenci będą naciskać, żeby
KW częściej organizowała takie wyprzedaże.
Bardzo istotny jest fakt, że ceny kontraktowe

Prawie 14 mln ton wydobytego węgla i 6,8 mld złotych
przychodów JSW w 2014 roku

Strata
665,9 mln złotych
Wzmocnienie potencjału Grupy Kapitałowej
JSW poprzez zakup kopalni Knurów-Szczygłowice posiadającej wysokiej jakości zasoby węgla koksowego, wydobycie prawie 14 mln ton
węgla, rozpoczęcie procesu głębokiej restrukturyzacji kosztów – to główne czynniki charakteryzujące działania spółki w 2014 roku.

Przez cały ubiegły rok Grupa Kapitałowa
JSW zmagała się z najniższymi od lat cenami
swojego głównego produktu, którym jest węgiel koksowy. W całym 2014 roku średnia cena
sprzedaży węgla była o jedną ósmą niższa niż
rok wcześniej. W pierwszej połowie 2015 roku
spodziewany jest dalszy spadek poziomu cen,
a odreagowanie notowań surowca przewiduje
się w drugiej połowie roku.
Dzięki zakupowi kopalni Knurów-Szczygłowice JSW zwiększyła swoją bazę zasobową,
głównie o węgiel koksowy. Spółka musiała przy
tym uporać się z niespodziewanymi trudnościami geologicznymi, na jakie natrafiła w drugim kwartale. W efekcie intensyfikacji prac
dobowe wydobycie w II połowie roku osiągnęło
wysoki poziom, wyższy niż w kilku ostatnich latach. Wyższa niż w 2013 roku była w ubiegłym
roku produkcja koksu, przekraczając 4 mln ton.
Grupa Kapitałowa JSW zrealizowała inwestycje
na kwotę prawie 1,7 mld złotych.
Przychody Grupy Kapitałowej JSW zamknęły się w 2014 roku kwotą 6814,9 mln
złotych, natomiast zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 519,7
mln złotych. Utrzymywanie się przez cały
miniony rok niskich cen węgla koksowego

przełożyło się bezpośrednio na wynik netto.
Spółka odnotowała stratę wynoszącą 665,9
mln złotych.
– W ubiegłym roku otoczenie makroekonomiczne, na które nie mieliśmy żadnego
wpływu, wyjątkowo nam nie sprzyjało. Ceny
węgla koksowego – i tak już niskie – wciąż
spadały. Naszą odpowiedzią musiało być rozpoczęcie w Spółce szeroko zakrojonych zmian
po stronie kosztowej. Mamy pełną świadomość, że to dopiero początek drogi, ale mamy
nadzieję na sprawne wprowadzenie w życie
ustaleń wypracowanych ze stroną społeczną
– mówił Jerzy Borecki, p.o. prezesa JSW.
Rok 2014 zapoczątkował proces głębokiej restrukturyzacji całej Grupy Kapitałowej
JSW, zwłaszcza w sferze optymalizacji kosztów
obciążających wyniki spółki oraz ściślejszego
powiązania systemu wynagradzania z wydajnością. Ten program jest kontynuowany
w 2015 roku, aby zagwarantować spółce stabilny rozwój, utrzymać miejsca pracy, a poprzez
optymalną politykę inwestycyjną zapewnić
nowe fronty robót na kolejne lata.
– Jest zrozumiałe dla załogi i akcjonariuszy, że dla zachowania pozycji na rynku
i utrzymania miejsc pracy musimy radykalnie i trwale ograniczyć koszty oraz dostosować wydatki inwestycyjne, co pozwoli nam
przetrwać kolejny trudny okres i zrealizować
podstawowe zadanie na ten rok, jakim jest
zrównoważenie przepływów pieniężnych –
podkreślał Robert Kozłowski, zastępca prezesa
JSW do spraw ekonomicznych.
MAT. PRAS. JSW SA.

NOWY GÓRNIK

Starcie polsko-polskie

po uwzględnieniu wyprzedaży staną się punktem odniesienia dla negocjacji o dostawach
w przyszłości. Inne spółki górnicze będą traciły rynek nie ze swojej winy, ale z winy nieuczciwej konkurencji. Nie wiem, jakie będzie
ostateczne rozstrzygnięcie UOKiK. Przypadek
Kompanii Węglowej pokazuje, że nie warto
drogo wydobywać węgla złej jakości tylko
po to, aby leżał na zwałach. Wciąż jest aktualne pytanie, czy pomoc publiczna dla kopalń
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KW nie zostanie potraktowana przez Komisję
Europejską jak dotacja do strat wynikających
z wyprzedaży węgla? Decyzja zarządu KW
o wyprzedaży może mieć bardzo złe skutki.
Spółki takie jak Bogdanka czy Silesia zostają
na złej pozycji, gdy konkurencja nie odbywa
się na zasadach rynkowych. Nie dostaniemy
żadnej pomocy i musimy sami walczyć z kosztami jednostkowymi.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

