JSW podała wyniki finansowe. Zysk mniejszy niż w 2017 r.
piątek, 15 marca 2019 11:22

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2018 r. osiągnęła 1,76 mld zł zysku
netto. To mniej niż rok wcześniej - wtedy górnicza spółka na czysto zarobiła 2,54 mld zł.

Jak wynika z ogłoszonego w czwartek, 14 marca, raportu giełdowego przychody ze sprzedaży
GK JSW wyniosły w minionym roku niespełna 9,81 mld zł. To oznacza, że były większe niż w
2017 r., kiedy wpływy ze sprzedaży górniczego koncernu wyniosły 8,88 mld zł. Większe były
natomiast również koszty prowadzonej działalności. Koszty sprzedanych produktów, materiałów
i towarów w 2018 r. wyniosły 6,94 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 5,64 mld zł.
Ostatecznie GK JSW zamknęła 2018 r. zyskiem operacyjnym wysokości 2,25 mld zł (w 2017 r.
było to prawie 3,12 mld zł). Natomiast zysk netto za miniony rok to 1,76 mld zł.

Wyniki, w liście skierowanym do inwestorów, pozytywnie ocenił Daniel Ozon, prezes zarządu
JSW.

"Ostatni rok pod względem sytuacji na rynku węgla, koksu i stali również był sprzyjający dla
naszej Spółki. Dziś mogę powiedzieć, że Spółka dobrze wykorzystała ten czas osiągając
skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,76 mld złotych. Tak dobre wyniki to efekt
utrzymujących się wysokich cen węgla wraz z rosnącymi cenami koksu. Wypracowany wynik
pozwoli nam powrócić na ściężkę wypłaty dywidendy po latach dekoniunktury i odbudowy
kapitału. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i dobrej kondycji Spółki, udało się dokonać
całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu obligacji oraz utrzymać silną pozycję gotówkową, jak
również zasilić utworzony w celu wsparcia bieżącej płynności Spółki i utrzymania ciągłości
procesów operacyjno-inwestycyjnych w okresie dekoniunktury Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
na łączną kwotę 1,8 mld zł. Doceniając codzienny trud naszej załogi, jak również mając w
pamięci wyrzeczenia naszych pracowników w poprzednich latach, Spółka w porozumieniu ze
stroną społeczną zwróciła utracone w czasach kryzysu świadczenia, jak również dokonała
podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki" - napisał prezes Ozon.
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Szczegółowa prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW odbędzie się w piątek,
15 marca, o godz. 10 w Hotelu Warszawa.
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