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W poniedziałek, 27 sierpnia, Jastrzębska Spółka Węglowa podsumowała pierwsze półrocze br. Grupa JSW zamknęła sześć
miesięcy zyskiem netto wysokości 1,086 mld zł. Większa niż w analogicznym okresie minionego roku była produkcja węgla (o 5
proc.) i koksu (o 8 proc.).
W pierwszym półroczu 2018 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 7,9 mln t, to jest o 5 proc. więcej w porównaniu do pierwszego
półrocza ub.r. (bez kopalni Krupiński). Wzrosła także produkcja koksu, która wyniosła 1,9 mln t, a więc o 8 proc. więcej niż rok
temu.
Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie JSW w omawianym okresie zostały zrealizowane na poziomie 4,933 mld zł, czyli
wyższym o 5 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych nieznacznie wzrosła, bo o
niespełna 1 proc. i osiągnęła poziom 5,271 mln t. Z kolei sprzedaż koksu wzrosła o 3 proc. i wyniosła 1,705 mln t.
Mniejszy był za to zysk netto. Pierwsze półrocze tego roku Grupa JSW zamknęła zyskiem w wysokości 1,086 mld zł, podczas gdy
przed rokiem było to 1,43 mld zł. Przedstawiciele spółki tłumaczą to koniecznością wypłaty czternastki oraz deputatu węglowego za
2016 r. (te świadczenia zostały zawieszone w czasie dekoniunktury na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi) oraz
katastrofą w ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
Co ważne, najbliższe perspektywy rozwoju przedstawiciele zarządu JSW ocenili pozytywnie. Ma to związek z dobrą sytuacją na
rynku stali, od którego jest zależna koniunktura na rynku węgla koksowego i branży hutniczej.
- W pierwszym półroczu tego roku mamy bardzo dobrą sytuacją na rynku stali. Według prognoz produkcja stali w tym roku ma
wynieść 1,6 mld t, co oznacza wzrost o 1,8 proc. Fundamenty rynku i popyt na stal utrzymują się na stabilnym poziomie – podkreślił
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.

