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JSW zakończyła na plusie pierwszy kwartał 2013 roku

Ponad 145 mln zł zysku netto
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w pierwszym kwartale 2013 roku wypracowała 145,4 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 2179,1 mln zł.
Spółka – mimo spowolnienia europejskiej gospodarki i gwałtownego spadku cen węgla
i koksu pod koniec ubiegłego roku – odnotowała dodatni wynik finansowy, a wszystkie
segmenty Grupy poprawiły rentowność w stosunku do poprzedniego kwartału.

Na pozytywny wynik pierwszego kwartału
wpłynęła głównie konsekwentna polityka dotycząca produkcji węgla i koksu oraz aktywna
polityka handlowa. Mimo spadku cen spółka uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe
o prawie 15 proc. w porównaniu z czwartym
kwartałem 2012 roku – to zasługa większego
niż w ubiegłym kwartale wolumenu sprzedaży węgla (+15 proc.) i koksu (+27 proc.) oraz
wysokich przychodów ze sprzedaży węglopochodnych. Wynik pierwszego kwartału nie był

też obciążony zdarzeniami jednorazowymi,
tak jak to miało miejsce w przypadku czwartego kwartału 2012 roku. Od stycznia do końca
marca Grupa obniżyła poziom zapasów węgla
o ponad 300 tys. ton (ponad 20 proc.), a koksu
o ponad 100 tys. ton (o prawie 30 proc.).
– Wyniki pierwszego kwartału to powód
do satysfakcji, gdyż potwierdzają słuszność
naszej długoterminowej strategii i skuteczność
zarządzania Grupą w szczególnie trudnych
realiach krajowej i europejskiej gospodarki.
Mimo tych trudnych warunków rynkowych
sprzedawaliśmy bieżącą produkcję i zapasy
– powiedział Jarosław Zagórowski, prezes
JSW SA. – Obawiam się jednak, że podobne
rezultaty może być trudno uzyskać w kolejnych kwartałach. Wyniki spółki silnie zależą
od tego, czy gospodarce europejskiej, a zwłaszcza segmentowi hutniczo-stalowemu uda się
ożywić koniunkturę. Niestety wbrew wcześniejszym oczekiwaniom w obecnym kwartale
sytuacja na europejskim rynku stali się nie

poprawia. Ponadto Eurofer – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Stali – skorygowało
w dół swoją prognozę zużycia stali, co wynika
z większego, niż oczekiwano, globalnego spadku tempa wzrostu gospodarczego od końca
2012 roku.
EBITDA w pierwszym kwartale 2013 roku
wyniosła 490,8 mln zł – to wynik dwukrotnie wyższy niż w czwartym kwartale 2012
roku i osiągnięty mimo niższych o 2,8 proc.
średnich cen sprzedaży węgla koksowego,
niższych o 5,5 proc. średnich cen sprzedaży
węgla energetycznego i niższych o 4 proc.
średnich cen sprzedaży koksu.
Produkcja węgla w Grupie w pierwszym
kwartale 2013 roku wyniosła 3524,9 tys. ton
– to o 7,9 proc. więcej niż w poprzednim
kwartale. Poziom produkcji węgla koksowego
przekroczył także wielkość produkcji z pierwszego kwartału 2012 roku. Łączne przychody
ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych po trzech miesiącach br. osiągnęły

poziom 1007,4 mln zł i były wyższe o 9,6
proc. niż te uzyskane w czwartym kwartale
2012 roku. Do odbiorców zewnętrznych trafiło
2477,5 tys. ton węgla (o 15,4 proc. więcej niż
w ubiegłym kwartale), a do odbiorców w Grupie Kapitałowej – 1361,1 tys. ton (o 21,2 proc.
więcej niż w czwartym kwartale 2012 roku).
W segmencie koksowym produkcja
w pierwszym kwartale wyniosła 1025,9 tys.
ton koksu i była o ponad 15 proc. wyższa niż
w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.
Wynik ten osiągnięto pomimo wyłączenia
w czwartym kwartale 2012 r. baterii nr 4 w należącej do Grupy JSW Koksowni Przyjaźń.
Sprzedaż w pierwszym kwartale 2013 roku
była jedną z najwyższych w historii Grupy
i wyniosła 1115,3 tys. ton, czyli o 27,9 proc.
więcej niż w ubiegłym kwartale, kiedy sprzedano 872,2 tys. ton. Przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych wyniosły 1046,5
mln zł – o 21,2 proc. więcej niż w czwartym
kwartale 2012 roku.
l

Spółka Energetyczna Jastrzębie

Spółka Energetyczna Jastrzębie uruchomiła
pierwszy w Polsce układ wysokosprawnej
kogeneracji zasilany gazem koksowniczym.

16 maja należąca do JSW Spółka Energetyczna Jastrzębie uruchomiła w Koksowni Nowa Częstochowa pierwszy w Polsce
układ wysokosprawnej kogeneracji, który
jest zasilany silnikiem na gaz koksowniczy.
W uroczystym uruchomieniu instalacji wzięli
udział m.in. Grzegorz Czornik, zastępca prezesa JSW ds. handlu, Tomasz Gawlik, prezes
Spółki Energetycznej Jastrzębie, oraz wielu
zaproszonych gości.
Jest to pierwsza w Polsce instalacja silnikowego zespołu prądotwórczego zasilana gazem
koksowniczym, której generalnym wykonawcą
był Energomontaż Zachód z Wrocławia, a zadanie w znacznej części zostało dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach, który docenił wysokie walory proekologiczne przedsięwzięcia.
Prezes Gabriela Lenartowicz dokonała m.in.
symbolicznego przecięcia wstęgi.
Spółka Energetyczna Jastrzębie w wysokim stopniu opanowała eksploatację podobnych agregatów prądotwórczych zasilanych
gazem z odmetanowania kopalń. Wyprodukowany w urządzeniach technologicznych
gaz koksowniczy ma zdecydowanie różniący

się skład od gazu z odmetanowania i uważa
się go za bardzo trudny do zagospodarowania
w tego typu instalacjach. Nowatorskim rozwiązaniem w stosunku do zainstalowanych
już układów jest zabudowa parowego kotła
odzysknicowego w miejsce wodnego.
Układ kogeneracyjny składa się z agregatu
prądotwórczego z silnikiem TCG 2032 i generatorem o mocy 2,93 MWe, instalacji zasilania
gazem, systemu wyprowadzenia mocy, układu
odbioru ciepła w postaci gorącej wody i pary,
układu sterowania i wizualizacji, układu chłodzenia awaryjnego, układu wentylacji i wyprowadzenia spalin, powietrza rozruchowego
i zewnętrznego układu olejowego. Całość została umiejscowiona w nowym wolnostojącym
budynku, który został wyposażony w instalację
wykrywania gazu oraz instalację przeciwpożarową. Układ gazowego silnikowego agregatu
prądotwórczego generuje moc elektryczną
na stałym poziomie 2,93 MWe, moc cieplną
w wodzie na potrzeby stacji uzdatniania wody
(układ Koksowni) 2,01 MWt, moc cieplną
w parze technologicznej (temp. ok. 2000ºC,
strumień ok. 2 t/h) 1,25 MWt. zużycie gazu
koksowniczego ok. 1600 Nm3/h. Planowany
roczny czas pracy to 8000 godzin. Moc elektryczna będzie częściowo wykorzystywana
na potrzeby Koksowni Nowa Częstochowa,
a częściowo wyprowadzana do krajowego
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Pierwszy w Polsce silnik na gaz koksowniczy

16 maja należąca do JSW Spółka Energetyczna Jastrzębie uruchomiła w Koksowni Nowa Częstochowa
pierwszy w Polsce układ wysokosprawnej kogeneracji, który jest zasilany silnikiem na gaz koksowniczy
systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem lokalnej firmy dystrybucyjnej ELSEN.
Docelowo (po okresie optymalizacji ruchu)
układ będzie sterowany i monitorowany zdalnie przez służby Zespołu Elektrociepłowni

Kogeneracyjnych, które zostały wyposażone
w odpowiednie środki informatyczne. W budowę nowatorskiego układu SEJ zainwestowała ponad 15 milionów złotych. Inwestycja
ma się zwrócić w ciągu trzech lat.
l

Jastrzębska Spółka Węglowa Filarem Polskiej Gospodarki 2012
Jastrzębska Spółka Węglowa zdobyła 1. miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki
2012”. Spółka została uznana za firmę, która
w największym stopniu wpływała w minionym roku na rozwój Górnego Śląska. Ranking
przygotowała redakcja Pulsu Biznesu wraz
z agencją badawczą Millward Brown SMG/
KRC. Ranking „Filary Polskiej Gospodarki”
to zestawienie stabilnych ekonomicznie firm,
odgrywających czołową rolę w swoich woje-

wództwach, ważnych pracodawców przyczyniających się do rozwoju lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.

O wyborze najlepszych decydują władze
samorządowe poszczególnych województw.
To one wskazują firmy odgrywające czołową rolę w ich regionie. Redakcja podkreśla, że samorządy terytorialne jako organy
władzy zlokalizowane zarówno najbliżej

lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności poprzez swoje głosy najlepiej potrafią zdecydować o wyborze zwycięzców
plebiscytu.
W tym roku plebiscyt organizowany był
po raz ósmy. Drugie miejsce w województwie
śląskim zajął Tauron Polska Energia, trzecie
– Kompania Węglowa, czwarte – Grupa Żywiec, a piąte – General Motors Manufacturing
Poland.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła
się w czwartek 25 kwietnia w Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie. Wyróżnienia odebrali przedstawiciele
nagrodzonych firm i samorządów z województwa śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W imieniu JSW nagrodę odebrał
Robert Kozłowski, zastępca prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. ekonomicznych.
l

