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Plan JSW ambitny,
ale niekompletny
Górnictwo > Spółka ma zapowiadaną od dawria długoterminową strategię.
Analitycy narzekają, że zabrakło w niej prognoz kosztów produkcji i cen węgla.
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Duże inwestycje, wzrost
wydobycia węgla, utrzymanie
średniorocznej marży na
wysokim poziomie, dalsza
optymalizacja kosztówi spłata
zadłużenia z tytułu obligacji
do 2019 r. - to zapisy nowej
strategii Jastrzębskiej Spółki
Węglowej na lata 2018-2030.
Dokument zatwierdziła już
rada nadzorcza spółki. Tym
samym potwierdziły się wcze
śniejsze doniesienia „Parkie
tu", że do akceptacji strategii
dojdzie wtym tygodniu.
Wzrost wydobycia

Dokument przewiduje, że
marża EBITDA (wynik opera
cyjny powiększony o amorty
zację) grupy wyniesie średnio
30 proc. w okresie obowiązywa
nia strategii. Dla porównania,
w III kwartaletego roku marża
sięgała niemal 34 proc. Spółka
zapowiada ponadto wyraźny
wzrost produkcjiwęgla. Wydo
bycie w 2018 r. ma wynieść15,6
mln ton, a w roku 2030 już18,2
mln ton. Z kolei roczna pro
dukcja koksu ma przekraczać
3,4 mln ton.
Zwiększenie wydobycia
będzie możliwe dzięki inwe
stycjom, na które w latach
2018-2030 grupa chce wydać
18,9 mld zł. W części popłyną
one na udostępnianie nowych
złóż oraz nowych poziomów
wydobywczych. W szczegól

ności JSW chce poszerzyć bazę
zasobową najdroższego węgla
koksowego typu 35. Udział
tego surowca wcałej produkcji
ma przekroczyć 85 proc. od
2020 r. Po trzech kwartałach
2017 r. udział węgla koksowego
stanowił 72 proc.
Spore inwestycje grupa pla
nuje też w segmencie koksu.
W planach jest budowa baterii
koksowniczych w koksowni
Przyjaźń oraz dalsza rozbudo
wa infrastruktury w koksowni
Radlin w celu produkowania
koksu wielkopiecowego o wy
sokich parametrach.
Mało szczegółów

- JSW przedstawiła dłu
goterminową strategię z
niewielką liczbą szczegółów
dotyczących najbliższej przy

szłości - komentuje Marcin
Stebakow, analityk Yestor
DM. Zaznacza, że parametry
produkcyjne są zbieżne zjego
oczekiwaniami. Wyższe od
jego szacunków są natomiast
planowane wydatki inwesty
cyjne. - Utrzymanie średniej
marży EBITDA w okresie
strategii na średnim pozio
mie 30 proc. w naszej opinii
wydaje się ambitnym celem.
Szkoda, że w strategii nie
podano zakładanych kosztów
produkcji oraz prognozowa
nych cen węgla, bo to kluczo
we wskaźniki umożliwiające
ocenę tej strategii - dodaje
Stebakow.
W podobnym tonie wy
powiada się Michał Sztabler
z Noble Securities. - Dużym
wyzwaniem będzieosiągnięcie
średniej rentowności EBITDA

na poziomie 30 proc. W tak
długim terminie nie da się
przewidzieć cen węgla, a przy
wysokich kosztach stałych,
jakie ma JSW, każda zniżka
cen przekłada się na gwałtowny
spadek rentowności- wyjaśnia
analityk.
Zwraca też uwagę na plany
produkcyjne grupy. - Naj
większym dla mnie zaskocze
niem jest planowany wzrost
udziału węgla koksowego w
produkcji do 85 proc. już od
2020 r. Oznacza to, że spółka
prawdopodobnie wyraźnie
zmniejszy produkcję węgla
energetycznego z obecnych
około 4 mln ton do 2,5 mln ton.
Taka poprawa miksu produktowego pozytywnie przełoży
się na przychody grupy - pod
kreśla Sztabler.
Trudna dla JSW może być
natomiast dalsza optymaliza
cja kosztów. - Nie przewiduję,
by spółce udałosię w kolejnych
latach znacząco obniżyć kosz
ty, bo te najważniejsze- a więc
koszty pracownicze i koszty
usług górniczych - w najbliż
szym czasie będą rosły- twier
dzi Stebakow. ©O
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W tym tygodniu rada nadzorcza
zatwierdzi strategię JSW. Jednak
prezentacja dokumentu przez zarząd
planowana jest na styczeń.

„Nie ma zgody wśród analityków
w sprawie JSW", 18 grudnia 2017 r.
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