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Strata JSW to ponad 3,2 mld złotych netto. Spokojnie, to tylko zapis księgowy

Jastrzębska Spółka Węglowa w 2015 roku
miała 3,285 mld złotych straty netto? Spokojnie. Ponad 3,2 mld złotych to odpisy związane
z utratą wartości kopalń i koksowni. Trwa kryzys węglowy. Kopalnie i koksownie są mniej
warte i zgodnie z zasadami rachunkowości
trzeba było uaktualnić wartość zakładów
wchodzących w skład Grupy JSW. Po oczyszczeniu wyniku z tego jednorazowego zdarzenia Jastrzębska Spółka Węglowa w 2015
roku miała 513,8 mln złotych zysku EBITDA
(zysk przed spłatą odsetek, opodatkowaniem
i amortyzacją). To o 12,9 proc. lepszy wynik
niż w roku 2014.

Jastrzębska Spółka Węglowa stara się jak
najbardziej ograniczyć wpływ kryzysu na rynku węgla koksowego i koksu. Spowolnienie
gospodarcze, spadające ceny węgla koksowego
i koksu to niejedyne problemy Spółki. W 2015
roku trwał dwutygodniowy strajk. Banki groziły, że postawią firmę w stan wymagalności
zadłużenia. JSW wyemitowała obligacje, żeby
kupić kopalnię Knurów-Szczygłowice. Ponieważ nie powiodła się emisja euroobligacji,
banki zgodnie z umową mogły zażądać zwrotu
pieniędzy przed terminem.
JSW ma czas do końca czerwca, aby przygotować wiarygodny plan restrukturyzacji
i ostatecznie uniknąć dramatu finansowego.
Do tego czasu chce zakończyć rozmowy na temat sprzedaży części udziałów w spółkach
zależnych. W czwartek 28 kwietnia spółka
zależna SEJ podpisała z PGNiG Termika umowę o sprzedaży PEC za 190,4 mln złotych.

„Dzięki szeroko zakrojonym oszczędnościom udało się obniżyć jednostkowy
gotówkowy koszt produkcji węgla do poziomu 307,10 złotych na tonę, a więc o ponad
13 proc. w stosunku do 2014 roku. Obniżeniu o 4,7 proc. uległ również jednostkowy
gotówkowy koszt produkcji koksu. W 2015
roku zatrudnienie w Grupie zmniejszyło się
z 34 120 osób do 32 172 osób, natomiast nakłady na inwestycje w całej GK JSW zostały
obniżone łącznie o 37,3 proc.” – poinformowała JSW w komunikacie opublikowanym
z okazji przedstawienia wyników za rok 2015.
– W tym roku kontynuujemy działania
restrukturyzacyjne, szukamy dodatkowych
oszczędności, radykalnie ograniczamy wydatki niezwiązane z podstawową działalnością i prowadzimy rozmowy z potencjalnymi
nabywcami części aktywów przeznaczonych
do zbycia. To pozwoli nam odzyskać równowagę finansową, szczególnie że obserwujemy
już stabilizację na rynku cen węgli, a nawet widzimy szansę na lekki wzrost – poinformował
Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA.
W 2015 roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,3 mln ton węgla, w tym 11,2 mln ton
koksowego i 5,2 mln ton węgla energetycznego. Sprzedaż koksu w 2015 roku była mniejsza
o 3,5 proc. w porównaniu z 2014 rokiem. Produkcja koksu wzrosła o 5,1 proc., a jego ceny
spadły o około 3 proc. Przychody ze sprzedaży
koksu w 2015 roku były mniejsze o 12,5 proc.
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Porozumienie, które pozwoliło powołać Polską Grupę Górniczą

Zawieszona „czternastka”, łączenie kopalń
Centrale związkowe Kompanii Węglowej (teraz już Polskiej Grupy Górniczej) zgodziły się
19 kwietnia na zawieszenie wypłaty nagrody
rocznej (tzw. „czternastki”) na 18 miesięcy.
W PGG, która powstała z kopalń i zakładów
KW, górnicy zachowają dotychczasowe warunki pracy i płacy do czasu wprowadzenia
nowego zakładowego układu zbiorowego
pracy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia
2017 roku.

Także wynagrodzenie dyrektorów zostanie obniżone o 7,3 proc. To procentowa
równowartość ograniczenia wynagrodzeń
pracowników, którzy nie dostaną „czternastki”. Związki zawodowe zgodziły się, aby od
1 lipca 2016 roku zostały połączone KWK
Piast i KWK Ziemowit. Tak zwane kopalnie
rybnickie (Chwałowice, Jankowice, Marcel
i Rydułtowy) będą kopalnią zespoloną. Połączone będą także Bielszowice, Halemba-Wirek
i Pokój. Kopalnie Bolesław Śmiały i Sośnica
nadal będą zakładami samodzielnymi.
– Nie jest sukcesem związków zawodowych, gdy podpisuje się porozumienie, które
zawiesza pracownikom część wynagrodzenia. Jest to bardzo trudny kompromis, ale nie
chcieliśmy ludzi narazić na to, aby firma upadła – powiedział po podpisaniu porozumienia

przewodniczący Zakładowej Organizacji
Koordynacyjnej NSZZ Solidarność KW SA,
Bogusław Hutek. Zatrudnienie w Polskiej
Grupie Górniczej zmniejszy się o około 4 tys.
osób. Pracownicy będą mogli skorzystać z tak
zwanych instrumentów osłonowych zagwarantowanych w ustawie o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego. Wcześniej wraz
ze zbędnymi częściami zakładów górniczych
zostaną przeniesieni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Polska Grupa Górnicza ma stopniowo
ograniczać korzystanie z usług firm zewnętrznych. Firma będzie restrukturyzowana. Specjalny zespół, w którym znajdą się przedstawiciele związków, co kwartał ma przedstawiać
raport. Pierwszy ma być gotowy do 30 września 2016 roku. Jeżeli wyniki ekonomiczne
PGG będą lepsze, niż wynikałoby to z biznesplanu, pracownicy mogą otrzymać całą
„czternastkę” albo jej część za 2017 rok.
Po podpisaniu porozumienia 19 kwietnia okazało się, że wbrew wcześniejszym nadziejom
dwa duże banki z kapitałem zagranicznym nie
zgodziły się na objęcie udziałów w Polskiej
Grupie Górniczej. Porozumienie o powołaniu
Grupy zostało podpisane w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim. PGG rozpoczęła działalność
od 1 maja 2016 roku. 
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