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A K T U A L N O Ś C I

Wyniki Grupy JSW w III kwartale powyżej konsensusu

Zysk netto po 9 miesiącach
przekroczył 1,1 mld zł
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej w III kwartale  r.
wypracowała , mln zł zysku netto
przy przychodach rzędu  , mln
zł. Są to wyniki lepsze, niż spodziewali
się analitycy (konsensus odpowiednio
, mln zł i  , mln zł). Tak dobre
rezultaty to m.in. efekt utrzymujących się
wysokich cen węgla i koksu na rynkach
międzynarodowych.

Dobra koniunktura pozwoliła zwiększyć przychody po
trzech kwartałach do  , mln zł. Są one o , wyższe
niż przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł po  miesiącach
do  , mln zł.
Pomimo – ostatniej korekty ceny węgla i koksu nadal utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. Jako
znaczącemu eksporterowi sprzyja nam także osłabienie
złotego. Jestem zadowolony z wyników, biorąc pod uwagę
nieco niższe wolumeny sprzedaży oraz ryzyko wynikające ze
spowolnienia gospodarczego – mówi Jarosław Zagórowski,
prezes zarządu JSW SA. – Jeśli światowy kryzys będzie się

pogłębiał, popyt na koks i węgiel będzie malał, pogłębiając
spadek cen, co niestety negatywnie odbije się na naszych
przyszłych wynikach – dodaje.
Przychody Grupy JSW w samym III kwartale wyniosły
 , mln zł (wobec  , mln zł w II kwartale, wzrost
o ,). W stosunku do II kwartału  r. EBITDA wzrosła
w III kwartale o  – z , mln zł do , mln zł.
Łączne przychody ze sprzedaży w segmencie węgla po
trzech kwartałach  r. osiągnęły poziom  , mln zł
i były wyższe o , niż uzyskane w analogicznym okresie
ubiegłego roku. Wyniki te są w głównej mierze efektem
utrzymywania się jednostkowych cen sprzedaży na poziomie znacznie ponad przeciętne notowania historyczne,
optymalizacji struktury dostaw i sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. W tym samym okresie sprzedaż węgla
koksowego w dostawach wewnątrzgrupowych wzrosła o ,
mln ton (wzrost o ,), na co wpływ miało także przejęcie
przez JSW SA. kontroli nad KK Zabrze, które nastąpiło 
czerwca  r. Wprawdzie łączna realizacja dostaw węgla
z JSW SA. wyniosła , mln ton (o , mln ton mniej niż
w analogicznym okresie  r.), to jednak udział sprzedaży
najlepszego jakościowo i uzyskującego najwyższe ceny węgla
typu hard (typ ) w łącznych dostawach węgla JSW SA.
wzrósł ( r. – ,,  r. – ,). W zewnętrznej
sprzedaży węgla koksowego typ  stanowił ,, tj. o ,

więcej niż w porównywalnym okresie  r. Pozostałe ,
stanowił węgiel semi-soft (typ ).
W porównaniu do trzech kwartałów  r. produkcja
koksu w okresie od stycznia do września  r. wzrosła
o ,, natomiast sprzedaż o ,. Przychody ze sprzedaży w segmencie koksu, obejmujące koks i węglopochodne,
w analizowanym okresie osiągnęły poziom  , mln zł
i były wyższe o , niż w analogicznym okresie  r.
Dane za okres od stycznia do września  r. uwzględniają
konsolidację KK Zabrze z JSW SA.
` Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości
węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producentem
koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji.
Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja
i sprzedaż węgla koksowego i do celów energetycznych oraz
produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel
wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy,
jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty
należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez
Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na
rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW
są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji,
w Rumunii i na Węgrzech.

REKL A M A

Dla naszego Klienta, lidera w zakresie prac wydobywczych w Australii, firmy o bardzo stabilnej
pozycji na rynku, poszukujemy osób na stanowiska:

Wykwalifikowany Górnik (Mining Operator)
Sztygar – Brygadzista (Mining Operator – Supervisor)
Co możesz zyskać?
• bardzo atrakcyjne wynagrodzenie

Wykwalifikowany Górnik (Mining Operator)
- 110 000 – 140 000 AUD brutto rocznie, czyli 350 000 – 450 000 PLN (w zależności od doświadczenia)

Sztygar – Brygadzista (Mining Operator – Supervisor)
•
•

•

•
•

- od 130 000 AUD brutto rocznie, czyli od 400 000 PLN (w zależności od doświadczenia)
2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia umowy na kolejne 4 lata
wsparcie przy przeprowadzce zatrudnionej osoby:
- bonus relokacyjny w wysokości 10 000 AUD, czyli 31 800 PLN
- dofinansowanie do wynajmu mieszkania przez pierwsze 3 miesiące
- możliwość wyjazdu wraz z rodziną
pokrycie 50% kosztów nauki języka angielskiego przed wyjazdem
(w przypadku osób o bardzo dobrych kwalifikacjach zawodowych
z mniejszą niż wymagana znajomością języka angielskiego)
pełne wsparcie w dopełnianiu formalności oraz otrzymaniu wizy
możliwość rozwoju i awansu

Kogo szukamy?
• osób posiadających doświadczenie w pracy pod ziemią
oraz podstawową znajomość języka angielskiego
Podane kwoty mogą ulec zmianie w zalżności od kusu waluty AUD.
Agencja zatrudnienia (nr licencji 47)

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.randstad.pl/gornicy
lub jeszcze dziś wyślij CV na ades e-mail: gornicy@pl.randstad.com

Dodatkowych informacji udzielamy w naszych biurach:
Bielsko-Biała 33 829 54 70 | Bydgoszcz 52 339 29 21
Gliwice 32 338 23 25 | Gorzów Wlkp. 95 720 82 46
Grodzisk Mazowiecki 601 537 755 | Katowice 32 608 94 95
Koszalin 94 346 16 16 | Legnica 76 852 51 05
Lublin 81 458 11 11 | Szczecin 91 810 92 66
Tychy 32 323 28 84 | Wałbrzych 74 849 42 18

