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Dobra połowa roku dla JSW

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła pierwsze półrocze tego roku zyskiem
netto w wysokości 1429,1 mln złotych, wobec
148,4 mln złotych straty netto w tym samym
czasie roku ubiegłego. Produkcja i sprzedaż
utrzymały się na dobrym poziomie. To efekt
między innymi korzystnych cen podstawowego produktu i programu naprawczego.

EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła
2152 mln złotych, podczas gdy w analogicznym
okresie 2016 roku było to 300,8 mln złotych.
– Na wyniki finansowe pierwszego półrocza istotny wpływ miała sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali. JSW
jako czołowy producent węgla koksowego
w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom
rynku światowego. W pierwszym półroczu
2017 roku ceny węgla koksowego sprzyjały
naszym wynikom. Dzięki korzystnym cenom
i prowadzonym w tym czasie działaniom
optymalizacyjnym i restrukturyzacji udało
się ugruntować stabilność finansową naszej
grupy kapitałowej – podkreśla Daniel Ozon,
pełniący od marca 2017 roku obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
Po wyłączeniu produkcji KWK Krupiński i ruchu Jas-Mos w pierwszym półroczu
2016 roku oraz KWK Krupiński w pierwszym
kwartale 2017 roku wyniki segmentu węglowego w pierwszej połowie 2017 roku były
następujące:

– produkcja węgla ogółem wyniosła
ok. 7,52 mln ton i była wyższa w porównaniu
do pierwszego półrocza 2016 roku o 10 proc.,
– łączna sprzedaż węgla została zrealizowana na poziomie 7,19 mln ton, tj. o 8,4 proc.
wyższym niż w pierwszym półroczu 2016 roku.
Łączne przychody Grupy w pierwszym
półroczu 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 4693,5 mln złotych, tj. o 62 proc. wyższym niż w pierwszym półroczu 2016 roku.
Wyższe przychody wynikały przede
wszystkim z wyższych cen sprzedaży węgla i koksu. Średnia cena węgla wzrosła
w pierwszym półroczu tego roku w stosunku
do adekwatnego okresu roku poprzedniego
aż o 103,3 proc. W przypadku samego węgla
koksowego średnia cena sprzedaży uzyskana
przez Grupę Kapitałową JSW w pierwszym
półroczu 2017 roku była o 135,5 proc. wyższa
niż rok wcześniej. Cena węgla do celów energetycznych wzrosła w tym czasie o 10,5 proc.
Dodatkowo na poziom uzyskanych przychodów wpływ miał wyższy o 4,3 proc. wolumen
sprzedaży węgla koksowego.
Udział produkcji węgla koksowego
w ogólnej produkcji w pierwszym półroczu
2017 roku wyniósł 71,6 proc.
Wyższe przychody uzyskane ze sprzedaży
koksu w pierwszym półroczu 2017 roku były
efektem wyższej o 73 proc. średniej ceny sprzedaży, pomimo niższego wolumenu sprzedaży
koksu (m.in. w związku z wyjściem z Grupy
spółki WZK Victoria).
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Solidarni z poszkodowanymi

JSW wspiera poszkodowanych przez
nawałnice
Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała się
wesprzeć finansowo mieszkańców powiatu
chojnickiego i tucholskiego, najbardziej poszkodowanych przez sierpniową nawałnicę.
Inicjatywę poparli również Grzegorz Matusiak
i Grzegorz Janik, posłowie z regionu jastrzębskiego i rybnickiego, a także Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

W ciągu zaledwie pół godziny kataklizm
zmiótł z terenów powiatu chojnickiego i powiatu tucholskiego tysiące hektarów lasów,
a bez dachu nad głową zostało kilkaset rodzin.
– Trudno pozostać obojętnym, kiedy
tyle osób tak nagle zostało pozbawionych
dorobku życia. W takiej chwili odległość nie
ma znaczenia. Rozumiemy dramat tych ludzi.
Górnicy wiedzą, co to katastrofy zbiorowe.
Solidaryzujemy się z tymi, którzy potrzebują
jak najszerszego wsparcia – powiedział Daniel
Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tej krytycznej sytuacji JSW zdecydowała się przekazać
na potrzeby obu powiatów darowiznę w łącznej wysokości 50 tys. złotych.

Rozmiar strat jest tak ogromny, że bez
pomocy innych poszkodowane gminy sobie nie poradzą. Do dziś nie można dotrzeć
do wielu miejsc. Nawałnica pociągnęła za sobą
poważne straty gospodarcze, a także ofiary
śmiertelne i wielu rannych. Jastrzębska Spółka Węglowa chce pomóc w odbudowie tego,
co zostało zniszczone, tak aby mieszkańcy
jak najszybciej mogli wrócić do swoich domów. Możliwości finansowe tych powiatów
są ograniczone i nie wystarczą na pomoc dla
wszystkich. Aby mieszkańcy mogli zacząć
w miarę normalnie żyć, potrzeba wielu miesięcy ciężkiej pracy i wzajemnego wsparcia.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej
apeluje również do swoich pracowników, aby
w miarę możliwości finansowych pomogli
poszkodowanym w nawałnicy i wpłacali datki
na konta, które zostały specjalnie w tym celu
utworzone przez powiaty tucholski i chojnicki, a także Caritas i Polski Czerwony Krzyż.
Samorządowcy i organizatorzy zbiórek zapewniają, że wsparcie dotrze wszędzie tam,
gdzie jest najbardziej potrzebne. Każda, nawet
najmniejsza pomoc jest bezcenna.
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Wzrosły ceny, są pozytywne
efekty programu naprawczego,
jest zysk

Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa JSW SA Dzięki korzystnym cenom i prowadzonym w tym czasie
działaniom optymalizacyjnym i restrukturyzacji udało się ugruntować stabilność finansową naszej grupy
kapitałowej
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