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JSW 
Sektor wydobywczy 

Węgiel koksowy do kupienia 

JSW jest skoncentrowana na wydobyciu węgla koksowego (75% wolumenu) i 
produkcji koksu. Jest spółką cykliczną z ekspozycją na światowy rynek stali. JSW 
oferuje atrakcyjną ekspozycję na sektor wydobywczy w regionie dzięki dużym 
rezerwom węgla koksowego, gotówce netto, deficytowi węgla koksowego, rosnącej 
produkcji stali i ambitnym planom zwiększenia rezerw węgla i produkcji koksu. 
Oczekujemy spadku cen węgla koksowego w 4 kw. 2011 i całym 2012, jednak ze 
względu na ostatni spadek kursu rekomendujemy Kupuj z ceną docelową 140 PLN.  

 

♦ Największy producent węgla koksowego w Europie z dużymi rezerwami 
JSW jest największym producentem węgla koksowego w Europie. Wydobywa około 
13 mln ton węgla rocznie z czego prawie 8 mln ton to najwyższej jakości węgiel 
koksowy typu hard, a 1,9 mln ton to węgiel koksowy typu semi-soft. Rezerwy węgla 
wynoszą 552 mln ton i zapewniają 40 lat życia kopalni.    
 

♦ Popyt na stal i deficyt węgla koksowego wspiera wzrost ceny  
Popyt na stal i deficyt węgla koksowego decyduje o cenach węgla koksowego i 
koksu, które są głównym motorem wyników JSW. Dobra koniunktura w krajach 
rozwijających się (Chiny, Indie, Brazylia) powinien wspierać popyt i wysokie ceny w 
długim terminie. Jednak w horyzoncie średnioterminowym oczekujemy spadku 
ceny węgla koksowego do 600 PLN/t z rekordowych poziomów 830 PLN/t w 2011 
roku.  
 

♦ Inwestycje zwiększą rezerwy o 292 mln ton 

JSW zamierza wydać 9 mld PLN (na koniec 1 kw. miała 2,2 mld PLN gotówki netto) 
na zwiększenie swoich rezerw o 292 mln ton i wydłużenie życia kopalni o 20 lat. 
Planowane projekty są zarówno wertykalne (głębsze pokłady) jak i horyzontalne 
(sąsiednie obszary górnicze). Jednak nie pozwoli to zwiększyć wydobycia ponad 14 
mln ton, jedynie utrzymać je na stabilnym poziomie.    
 

♦ Planowane zwiększenie mocy produkcyjnych koksu  
JSW przejął w zamian za emisję 6,4 mln akcji koksownię KK Zabrze i planuje zakup 
koksowni Victoria. W 2017P zakończy się modernizacja koksowni Przyjaźń i łączne 
moce w segmencie wzrosną do 4,6 mln ton. Segment koksu, dzięki relatywnie 
niskiemu kosztowi konwersji na poziomie 107 PLN/t, odpowiada za 12-15% wyniku 
EBITDA w grupie.  
 

♦ Rekomendujemy Kupuj z ceną docelową 140 PLN 

Na bazie modelu DCF wyznaczyliśmy cenę docelową na poziomie 140 PLN. 
Oczekujemy skorygowanego zysku na akcję w wysokości 23,1 PLN w 2011P oraz 
21,4 PLN w 2012P. Oznacza to wskaźnik P/E na poziomie odpowiednio 4,3x i 4,7x.  

Artur Iwański, CFA  
(0-22) 521-79-31  
artur.iwanski@pkobp.pl 
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JSW

mln PLN 2009 2010 2011P* 2012P 2013P

Sprzedaż 4 470 7 289 10 627 9 958 9 558

EBITDA 34 2 770 4 389 4 125 3 581

EBIT -717 1 947 3 487 3 172 2 606

Zysk netto -646 1 454 2 214 2 547 2 108

Zysk skorygowany -646 1 454 2 751 2 547 2 108

EPS (PLN) -5,42 12,20 23,08 21,37 17,68

DPS (PLN) 16,34 1,09 6,92 6,41 8,84

CEPS (PLN) 0,95 20,93 30,64 29,37 25,87

P/E -18,44 8,20 4,33 4,68 5,65

P/BV 2,27 1,78 1,33 1,12 0,99

EV/EBITDA 301,94 3,67 2,32 2,47 2,84

P - prognoza PKO DM; * pro forma z KK Zabrze

Dane podstawowe

Cena bieżąca (PLN) 105,0

Cena docelowa (PLN) 140,0

Min 52 tyg (PLN) 86,0

Max 52 tyg (PLN) 141,5

Kapitalizacja (mln PLN) 12 517

EV (mln PLN) 10 772

Liczba akcji (mln szt.) 119,2

Free float 33,0%

Free float (mln PLN) 4 130,6

Śr. obrót/msc (mln PLN) 172,2

Kod Bloomberga JSW PW

Kod Reutersa JSW.WA

Akcjonariat % akcji / głosów

Skarb Państwa 50,08 50,08

Pracownicy 16,79 16,79
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JSW jest skoncentrowana na wydobyciu węgla koksowego (75% wolumenu) i produkcji 
koksu. Jest spółką cykliczną z ekspozycją na światowy rynek stali. JSW oferuje atrakcyjną 
ekspozycję na sektor wydobywczy w regionie dzięki dużym rezerwom węgla koksowego, 
gotówce netto, deficytowi węgla koksowego w Europie, pozytywnym perspektywom dla 
światowej produkcji stali i ambitnym planom zwiększenia rezerw węgla i produkcji koksu. 
Jednakże, ponieważ oczekujemy spadku cen węgla koksowego w 4 kw. 2011 i całym 2012, 
jednak ze względu na ostatni spadek kursu rekomendujemy Kupuj z ceną docelową 140 PLN.   

 

Największy producent węgla koksowego w Europie z dużymi rezerwami 

JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Prognozujemy, że 
JSW wydobędzie w 2011P około 13 mln ton węgla kamiennego w swoich pięciu kopalniach 
położonych na Śląsku. W tym zawiera się 9,7 mln ton węgla koksowego, który dzieli się na 
7,8 mln ton najwyższej jakości węgla typu hard i 1,9 mln ton węgla typu semi-soft. W 2011P 
oczekiwana średnia cena sprzedaży to 830 PLN/t za węgiel typu hard i 542 PLN/t za węgiel 
typu semi-soft. Węgiel koksowy wykorzystywany jest do produkcji koksu, który z kolei 
wykorzystuje się w procesie produkcji stali. Doskonałe parametry węgla z JSW skutkują 
premią cenową i wysoką rentownością produkcji (marża EBITDA ponad 40%). Ponadto, 
spodziewamy się, że JSW wydobędzie niecałe 3,4 mln ton węgla energetycznego, którego 
ceny są zdecydowanie mniej zmienne, i który ma stabilizujący efekt na przychody ze 
sprzedaży (w 2011P udział węgla energetycznego w sprzedaży wartościowo to 7,4%, a w 
wolumenie wydobycia 26%). Średnia oczekiwana cena węgla energetycznego w 2011P to 
259 PLN/t.  

Obecnie rezerwy węgla JSW wynoszą 552 mln ton i zwierają największe w Europie dostępne 
złoże węgla koksowego. Zapewnia to 40 lat życia kopalni. 

 

Europa ma ogromny deficyt węgla koksowego wynoszący 46 mln ton (70% konsumpcji w 
2010 roku). Popyt na ten węgiel wynosi 65 mln ton, ale zaledwie 19 mln ton jest 
produkowanych na starym kontynencie. Deficyt jest kompensowany importem z Australii i 
Ameryki Północnej, jednak w świetle rosnącej absorpcji przez popyt z Chin i innych krajów 
rozwijających się  oraz kosztów transportu jest naszym zdaniem oczywiste, że regionalny 
rynek jest atrakcyjny i JSW ma przewagę konkurencyjną (tzw. renta geograficzna). 
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Popyt na stal i deficyt węgla koksowego wspiera wzrost ceny  

Punktem odniesienia dla ceny węgla koksowego i koksu są światowe ceny kontraktowe 
między kopalniami australijskimi i azjatyckimi hutami stali. Ceny węgla koksowego są 
głównym motorem wyników JSW. Z kolei popyt na stal (koks jest głównie używany do jej 
produkcji) napędza ceny węgla. Boom na rynkach wschodzących (Chiny, Indie, Brazylia, Azja 
a w przyszłości być może Afryka) powinien wspierać  popyt w długim terminie. Światowa 
konsumpcja węgla koksowego wzrosła o 2,6% r/r nawet w czasie kryzysu w 2009 roku do 
ponad 760 mln ton właśnie dzięki popytowi z Chin, który stanowi 60% światowej 
konsumpcji. Natomiast w ciągu najbliższych trzech lat podaż węgla koksowego 
prawdopodobnie nie będzie nadążać za popytem. Z dużych projektów zwiększających podaż 
wyróżnia się Mongolia (np. Tavan Tolgoi to złoże 6-7,5 mld ton węgla i największe złoże 
węgla koksowego na świecie, z którego nie prowadzi się wydobycia). 

 

JSW ma silną ekspozycję na światowy cykl gospodarczy i jego wyniki zależą od światowego 
wzrostu i rozwoju. JSW będzie osiągała bardzo dobre wyniki finansowe w czasie silnej 
koniunktury, ale wyniki będą się pogarszać w czasach spowolnienia. JSW prowadzi bardzo 
cykliczny biznes z wysoką zmiennością wyników. W szczególności JSW jest bardzo wrażliwe 
na ceny węgla koksowego i koksu. Naszym zdaniem perspektywy dla gospodarki światowej i 
produkcji stali są dobre i ceny węgla powinny utrzymywać się na wysokim poziomie przez 
najbliższe 2-3 lata. W pierwszych sześciu miesiącach 2011 roku światowa produkcja stali 
wzrosła o 7,6% do 758 mln ton, w tym w Europie do prawie 90 mln ton (+ 4,1% r/r). Według 
prognoz The World Steel Association wydanych w kwietniu 2011 roku zużycie stali w 2011 
wzrośnie o 5,9% do 1 359 mln ton, a w 2012 zanotuje kolejny wzrost o 6% do 1 441 mln ton.  

W Polsce ceny węgla koksowego są ustalane kwartalnie w ramach długoterminowych 
kontraktów na dostawę wolumenu węgla z dużymi producentami stali (ArcelorMittal, US 
Steel). JSW ma silne długoterminowe relacje z kluczowymi klientami ponieważ, między 
innymi, JSW jest dla nich głównym dostawcą i oferuje najwyższej jakości węgiel.  

W pierwszych pięciu miesiącach 2011 r. ceny w Polsce węgla koksowego (mix typów hard i 
semi-soft) przekroczyły 692 PLN/t. Według naszych obliczeń cena węgla typu hard wyniosła 
800 PLN/t, czyli wzrosła 57% r/r. Ceny w Azji na 3 kw. spadają ze swojego szczytu, ale ceny 
spot wciąż oscylują w graniach 300-308 USD/t. Najważniejszą kwestią w krótkim terminie 
będzie ustalenie cen na 4 kw., gdzie oczekujemy spadku o 15-20 USD/t. W 2011 roku 
dodatkowym impulsem do wzrostu cen była powódź w Australii, którego efekt powoli 
zanika. Ponadto ceny stali osiągnęły maksimum w maju i od tamtego czasu systematycznie 
spadają (w sumie około 6%). W 1 kw. 2011 r. ceny w JSW wyniosły 716 PLN/t dla węgla typu 
hard, (+67% r/r), 444 PLN/t dla węgla typu semi-soft (+48% r/r) i 257 PLN/t dla węgla 
energetycznego (+1% r/r). Na drugi kwartał spodziewamy się cen znacznie wyższych z ceną 
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za węgiel typu hard na poziomie ponad 930 PLN/t. Najbliższym punktem  odniesienia dla cen 
JSW na 3 kw. są ceny uzyskiwane przez NWR. Na 3 kw. spółka spodziewa się spadku o 9% 
kw/kw do 192 EUR/t. Uważamy, że podobnej skali spadku należy oczekiwać również dla JSW.  

 

 

JSW zwiększy rezerwy o 292 mln ton 

JSW ma 2,2 mld PLN gotówki netto (koniec 1 kw.), które przeznaczy na inwestycje 
zwiększające obecne rezerwy węgla i wydłużające życie kopalni do 60 lat. Całkowity CAPEX 
na ten cel wyniesie 9 mld PLN, ale jego wydatkowanie zaplanowane jest na długi horyzont 
czasowy (niektóre projekty kończą się nawet w 2045 r.). Inwestycje zwiększą rezerwy o 292 
mln ton dzięki wydobyciu z głębszych złóż i ekspansji na sąsiednie obszary górnicze. Jednak, 
oprócz niewielkiego wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat, wolumen produkcji węgla 
pozostanie niezmieniony w długim terminie na poziomie 14 mln ton z powodu 
wyczerpywania się węgla na starszych pokładach. W związku z tym inwestycje nie mają 
charakteru wzrostowego, a jedynie wydłużają czas życie kopalni. Pozytywną informacją jest, 
że mix węgla będzie się poprawiał a udział węgla typu hard wzrośnie z 57 % w 2010 r. do 
63% w 2016P. Dodając inwestycje odtworzeniowe i inwestycje w segmencie koksu całkowite 
nakłady kapitałowe do 2017 r. wyniosą 10,6 mld PLN. 
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Na koniec, biorąc pod uwagę swoją wiodąca pozycje w regionie JSW ma ambicje 
konsolidować przemysł wydobywczy w regionie, tak więc zaskakujące fuzje i przejęcia nie są 
wykluczone w przyszłości (np. zakup kopalni od KHW, Kompanii Węglowej, NWR, Bogdanka).  

 

Planowane zwiększenie mocy w segmencie koksu 

JSW przejął za 6,4 mln akcji koksownie KK Zabrzu z mocami produkcyjnymi 1,3 mln ton koksu 
i planuje zakup koksowni Victoria (moce 0,6 mln ton w segmencie koksu odlewniczego; JSW 
ma wyłączność negocjacyjną do 26 sierpnia). W 2017P zakończy się modernizacja koksowni 
Przyjaźń, w której wykupił w czerwcu 2011 roku udział mniejszościowy 9,66% za 165,8 mln 
PLN (ma obecnie 98%), i łączne moce w tym segmencie wzrosną do  4,6 mln ton. JSW ma 
marże EBITDA na poziomie ponad 40% w 2011P czyli EBITDA wynosi 4,39 mld PLN.  Ponad 
12% skonsolidowanego wyniku EBITDA generuje segment koksu.  

 

JSW posiada 9 baterii koksowniczych (łącznie z KK Zabrze) i produkuje rocznie 4 mln ton 
koksu, w prawie 85% z własnego węgla koksowego. Średnia cena sprzedaży koksu w 2011P 
wyniesie 1 200 PLN/t. Segment koksu jest rentowny (marża EBITDA wynosi 10%) dzięki 
niskiemu kosztowi konwersji na poziomie 107 PLN/t i sprzedaży produktów pochodnych 
(smoła, benzol, gaz koksowniczy). Cena koksu jest 45-60% wyższa od ceny węgla koksowego 
typu hard, ale różnica wynosi tylko 4-15% po skorygowaniu o utratę masy.  
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JSW posiada unikalny biznes model, gdyż na świecie przeważa integracja hut stali z 
koksowniami, a nie kopalń. W konsekwencji tylko 4% światowej produkcji koksu znajduje się 
w obrocie handlowym, gdyż huty stali kupują głównie węgiel koksowy do własnych 
koksowni. W rezultacie JSW posiada 10% udział w światowym handlu koksem (czyli niecały 
1% produkcji) i jest największą spółką handlującą koksem w Europie.  

Oczekujemy, że JSW w 2011P wydobędzie 13 mln ton węgla z czego zużycie wewnętrzne 
sięgnie 4,6 mln ton, głównie do produkcji koksu (4,3 mln ton) i ciepła (0,3 mln ton).  W 
wyniku tego sprzedaż zewnętrzna wyniesie 8,4 mln ton (KK Zabrze traktujemy jak sprzedaż 
wewnętrzną). 

 

Ponadto, JSW produkuje ciepło i energię elektryczną na własne potrzeby z węgla i 
produktów pochodnych wydobycia węgla (metan) i koksowania (gas koksowniczy). W 2010 
roku JSW pokryło 66% swoich potrzeb w zakresie produkcji energii elektrycznej i 98% w 
produkcji ciepła. JSW planuje zwiększyć stopień pokrycia i uniezależnić się od zewnętrznych 
dostawców energii elektrycznej. Oznacza to, że ekspozycja na rosnące ceny energii po 
stronie kosztowej jest bardzo ograniczona i dodatkowo JSW może korzystać na sprzedaży 
fioletowych certyfikatów w związku ze zużyciem metanu.  

 

Wyniki 2011P pod presją zdarzeń jednorazowych 

Oczekujemy, że 2011P JSW pokaże nieskorygowany wynik netto na poziomie 2,2 mld PLN. 
Wynik obciążony będzie w 2 kw. lub 3 kw. kosztem emisji 3,95 mln akcji serii C dla 
pracowników, który wyniesie ponad 530 mln PLN i jest niepieniężny oraz jednorazowy. 
Wynika on z zasad rachunkowości (MSSF 2), które mają zastosowanie przy tego typu 
emisjach. Dodatkowo wypadek w kopalni Krupiński oraz zagrożenie pożarowe w kopalni Jas-
Mos spowodował spadek produkcji, która nie osiągnie pierwotnie zaplanowanego poziomu 
(13,6 mln ton) i będzie niższa o 5% (o ponad 0,6 mln ton). Pierwsze zdarzenie jest naszym 
zdaniem jednorazowe, natomiast drugie należy do normalnego zestawu ryzyk operacyjnych 
kopalni i z tego względu należy je traktować jako powtarzalne. Wynik netto skorygowany o 
zdarzenia jednorazowe wyniesie naszym zdaniem 2,75 mld PLN w 2011P oraz 2,55 mld PLN 
w 2012P. Oczekujemy skorygowanego zysku na akcję w wysokości 23,1 PLN w 2011P oraz 
22,4 PLN w 2012P. Oznacza to wskaźnik P/E na poziomie odpowiednio 4,3x i 4,7x. 

 

 

 

Węgiel koksowy 
typu hard

Węgiel koksowy 
typu Semi-soft

Węgiel energetyczny

Wsad zewnętrzny dla 
Zabrza

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Wydobycie Sprzedaż zewnętrzna Zużycie wewnętrzne Koksowanie Koks

JSW: Sprzedaż zewnętrzna vs. zużycie wewnętrzne w 2011P (w mln ton)

Źródło: opracowanie PKO Dom Maklerski 

x0.72
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WIG 20 już we wrześniu 

Dzięki bardzo wysokim obrotom w pierwszym miesiącu po debiucie, JSW zostanie włączone 
do indeksu WIG 20 już we wrześniu. Prawdopodobnie zastąpi akcje spółki CEZ. Udział JSW w 
indeksie szacujemy na 3,1%.  

 

Możliwa wysoka dywidenda 

JSW będzie miała na koniec roku około 3 mld PLN gotówki netto. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że Skarb Państwa skusi się na wyższą dywidendę. W takim przypadku 
JSW może wypłacić nawet ponad 50% zysku netto (czyli ponad 1,3 mld PLN), co oznacza 
stopę dywidendy zbliżoną do 12%. 

 

Rekomendujemy Kupuj JSW z ceną docelową 140 PLN  

Podstawową zmienną decydującą o wycenie JSW są oczekiwane ceny węgla koksowego. 
Spodziewamy się ich cyklicznego spadku po 2011P, ponieważ na ich poziom istotny wpływ 
miały powodzie w Australii i znaczące zakłócenia w produkcji. Wskazuje na to również 
ostatni umiarkowany spadek cen stali. Bez zdarzeń losowych takich jak powódź naszym 
zdaniem cena równowagi na lata 2012-2013 kształtuje się na poziomie 270 USD/t (680-760 
PLN/t), czyli 9% poniżej średniej ceny z bieżącego roku. Biorąc to pod uwagę na bazie 
modelu DCF wyznaczyliśmy cenę docelową na poziomie 140 PLN i rekomendujemy Kupuj.  
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Nasza wycena bazuje na modelu DCF. Dodatkowo zaprezentowaliśmy wycenę porównawczą 

uwzględniając głównie spółki wydobywające węgiel.  

Według naszych obliczeń cena docelowa JSW to 140 PLN  na akcję.  

DCF model 

Model DCF jest złożony z dwóch faz. W fazie pierwszej w latach 2011P-2017P szczegółowo 

prognozujemy wszystkie kluczowe parametry potrzebne do wyceny spółki, a szczególności 

ceny węgla, nakłady inwestycyjne, wolumen wydobycia węgla, wzrost kosztów oraz pozycje 

bilansu.  

 Faza druga trwa od 2018P do prognozowanego końca życia kopalni. W drugiej fazie 

zakładamy stałą stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 1,5% rocznie.  

 

 

 Używamy stopy dyskontowej opartej na WACC. Stopa wolna od ryzyka jest przyjęta na 

poziomie 5,8%, co odzwierciedla rentowność 10 letnich obligacji rządowych. Beta jest 

założona na poziomie 1,3x. Premia za ryzyko rynkowe przyjęliśmy na poziomie 5,0%.  

Dyskontujemy wszystkie wolne przepływy pieniężne dla firmy na dzień 31 grudnia 2011 roku 

i odejmujemy prognozowany dług netto (dodajemy gotówkę netto) oraz odejmujemy 

wartość zobowiązania wobec pracowników, które głównie składa się ze zobowiązań 

emerytalnych (np. deputat węglowy).  

 

 

 

Wycena 

JSW: Kluczowe założenia do wyceny

2011P* 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P > 2017P

Produkcja w mln ton

Węgiel koksowy typu hard 7,8 8,1 8,4 8,4 8,8 8,7 8,9 9,0

Węgiel koksowy typu semi-soft 1,9 2,1 2,2 2,2 1,7 1,7 1,5 1,5

Węgiel energetyczny 3,4 3,5 3,6 3,5 3,3 3,5 3,4 3,5

Koks 4,0 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 4,4 4,6

Sprzedaż zewnętrzna: wolumen w mln ton 

Węgiel koksowy typu hard 4,2 4,9 5,2 5,1 5,5 5,4 5,2 5,1

Węgiel koksowy typu semi-soft 1,1 1,2 1,2 1,1 0,7 0,6 0,1 0,0

Węgiel energetyczny 3,1 3,2 3,3 3,2 3,0 3,2 3,1 3,2

Koks 4,0 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 4,4 4,6

Ceny i koszty (PLN/t)

Węgiel koksowy typu hard 829 750 680 620 600 575 550 600

Węgiel koksowy typu semi-soft 542 488 462 434 420 403 385 390

Węgiel energetyczny 259 269 276 283 289 294 300 305

Koks 1 200 1 110 1 020 942 930 891 853 930

Węgiel koksowy typu hard (USD/t) 298 275 262 245 243 222 212 231

Jednostkowy koszt wydobycia 361 330 325 332 340 343 344 349

Koszt konwersji koksu 108 115 115 112 112 112 103 105

P - prognoza PKO  Dom Maklerski; * pro forma zawiera KK Zabrze
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JSW: WACC

2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P > 2017P

Stopa wolna od ryzyka 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

Premia rynkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Beta 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Premia za ryzyko długu 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Stopa podatkowa 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5%

Koszt kapitału własnego 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3%

Koszt długu 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

Waga kapitału własnego 80% 83% 84% 85% 86% 86% 86% 80%

Waga długu 20% 17% 16% 15% 14% 14% 14% 20%

WACC 11,0% 11,2% 11,3% 11,3% 11,4% 11,4% 11,4% 11,0%

Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski

JSW: model DCF
2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P > 2017P

mln PLN

EBIT 3 486,9 3 172,0 2 605,5 1 898,5 1 700,4 1 332,8 1 214,9 1 885,0

Stopa podatkowa 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,0%

NOPLAT 2 806,9 2 553,4 2 097,5 1 528,3 1 368,8 1 072,9 978,0 1 526,8

CAPEX 1 553,8 1 588,0 1 751,4 1 746,3 1 579,1 1 311,7 1 311,7 1 100,0

Amortyzacja 901,7 953,5 975,3 1 011,0 1 024,3 1 029,1 1 036,5 1 100,0

Zmiany w kapitale obrotowym 186,5 -29,5 -92,4 -118,9 13,4 -5,4 -19,8

FCF 1 968,4 1 948,4 1 413,7 911,8 800,6 795,7 722,6 1 526,8

WACC 11,0% 11,2% 11,3% 11,3% 11,4% 11,4% 11,4% 11,0%

Współczynnik dyskonta 0,90 0,81 0,73 0,65 0,58 0,52

DFCF 1 752,2 1 142,2 661,7 521,7 465,4 379,3

Wzrost w fazie II 1,50%

Suma DFCF - Faza I 4 922,5

Suma DFCF - Faza II 9 696,1

WartośćFirmy (EV) 14 618,7

Dług netto -3 290,0

Udziały mniejszości -270

Zobowiązania wobec pracowników -2 110,8

Wartość godziwa 15 528,1

Liczba akcji  (mln szt.) 119,2

Wartość godziwa na akcję na 31.12.2011 130,3

Cena docelowa za 12 miesięcy  (PLN) 140
Oczekiwana dywidenda w ciągu 12 miesięcy 0,0

Cena bieżąca 100

Oczekiwana stopa zwrotu 39,9%

Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski
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Dla wyceny JSW kluczowe znaczenie ma założenie co do ceny węgla oraz tempa wzrostu 

przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy. W związku z powyższym 

prezentujemy analizę wrażliwości naszej wyceny na  wspomniane wyżej parametry.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSW: Wrażliwość na ceny węgla kosującego i stopę wzrostu

mln PLN 

0 500 550 600 650 700 750

10387,815 12843,093 15298,3709 17753,649 20208,927 22664,205

0,00% 90,6 111,8 132,9 154,1 175,3 196,5

0,50% 90,7 112,9 135,1 157,2 179,4 201,6

1,00% 90,9 114,2 137,4 160,6 183,9 207,1

Stała stopa wzrostu 1,50% 91,1 115,5 140,0 164,4 188,8 213,2

2,00% 91,4 117,1 142,8 168,5 194,2 219,8

2,50% 91,6 118,7 145,8 173,0 200,1 227,2

3,00% 91,9 120,6 149,3 178,0 206,6 235,3

Źródło: PKO Dom Maklerski

Cena węgla koksującego po 2017P
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Wycena porównawcza 

Wycena porównawcza wskazuje, że przyjmując prognozy PKO DM, wówczas JSW notowana 

jest z istotną premią do grupy spółek wydobywających węgiel. Naszym zdaniem wynika to z 

różnicy co do cykliczności między spółkami i założeń cen węgla na lata 2012-2013.  

 

Spółki wydobywcze: wskaźniki

P/E EV/EBITDA

Spółka 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P

NWR 6,1 5,8 7,5 3,4 3,3 3,7

Bogdanka 15,3 8,5 5,7 7,1 4,5 3,2

KGHM 5,1 5,8 7,6 3,6 3,9 5,0

Peabody Energy 10,4 7,8 7,8 5,8 4,7 4,7

Consol Energy 14,1 9,3 8,7 7,2 5,7 5,5

Walter Energy 6,0 5,1 6,0 4,9 4,0 4,2

Arch Coal 9,9 5,6 5,1 7,3 4,8 4,9

Massey Energy 9,5 6,7 6,6

Alpha Natural Resources 9,4 7,6 6,7 6,2 4,2 4,1

Coal & All ied 15,6 11,8 11,7 9,5 7,2 7,2

Adaro Energy 15,3 11,5 9,5 7,4 5,4 4,6

Indo Tambangraya 12,4 9,0 8,4 7,7 5,8 5,5

Tambang Batubara 12,3 10,2 8,9 8,2 6,7 5,9

Bumi Resources 14,8 9,8 7,9 6,4 5,0 4,2

Bayan Resources 32,4 25,2 28,3 20,1 16,4 16,6

Indika Energy 9,7 7,1 7,1 27,2 18,1 15,5

China Shenhua Energy 12,7 11,0 9,7 6,9 6,1 5,4

China Coal Energy 12,0 9,9 8,6 6,9 5,5 4,8

Raspadskaya 8,9 5,1 4,7 5,8 3,6 3,2

MEDIANA 12,1 8,8 7,9 7,1 5,4 4,9

JSW (PKO DM) 4,2 4,6 5,5 3,4 3,6 4,2

Premia/dyskonto do prognoz PKO DM -65% -48% -29% -52% -33% -14%

Źródło: Na podstawie konsensusu Bloomberg, PKO Dom Maklerski

JSW: Podsumowanie wyceny porównwczej

mln PLN 2011P 2012P 2013P Średnia

JSW prognoza zysku netto 2 751 2 547 2 108

JSW prognoza EBITDA 4 389 4 125 3 581

Spółki wydobywcze: mediana P/E 12,1 8,8 7,9

Wycena JSW (PLN) 280 188 139 202

Spółki wydobywcze: mediana EV/EBITDA 7,1 5,4 4,9

Wycena JSW (PLN) 269 195 154 206

Źródło: Bloomberg, PKO Dom Maklerski
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Przegląd 

JSW jest grupą składającą się z pięciu kopalni położonych na Śląsku, które produkują węgiel 
koksowy i energetyczny. JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Euro-
pejskiej z roczną produkcją węgla typu hard na poziomie 7,8 mln ton (typ 35 w Polskiej klasy-
fikacji węgla). JSW ponadto produkuje 1,9 mln ton węgla typu semi-soft i 3,4 mln ton węgla 
energetycznego. Po drugie, JSW ma obecnie koksownię Przyjaźń i Zabrze. Razem obie kok-
sownie, w swoich 9 bateriach koksowniczych, mają moce produkcyjne na poziomie 4,6 mln 
ton. Dodatkowo, JSW ma udziały w 16 spółkach zależnych, które poza biznesem podstawo-
wym, zajmują się produkcją energii, logistyką, naprawą i serwisem, usługami informatyczny-
mi czy oczyszczaniem wody.  
 
Historia JSW rozpoczęła się w 1962 r. kiedy jej kopalnie zostały utworzone w odpowiedzi na 
rosnący popyt w Europie na węgiel koksowy. W kwietniu 1993 r. spółka formalnie powstała z 
połączenia 7 niezależnych kopalń węgla. Kolejnym krokiem milowym było nabycie 46% 
udziału w latach 2003-2005 w koksowni Przyjaźń i jego późniejsze zwiększenie do 98%. Po-
zwoliło to na rozpoczęcie produkcji koksu, zdywersyfikowanie łańcucha budowy wartości i 
poprawę portfela produktów. W 2008 r. JSW przejął kopalnię Budryk i rozpoczęła jej pro-
gram rozwojowy. W 2009 JSW zaczął budowę szybu Bzie 1 z najwyższym potencjałem dodat-
kowych rezerw. Na koniec, w 2011 spółka połączyła kopalnie Borynia i Zofiówka (techniczne i 
organizacyjne połączenie), przejęła koksownię Zabrze i złożyła ofertę na koksownię Victoria.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biznes model 
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Wydobycie węgla 

Segment wydobywczy składa się z pięciu kopalni położonych w południowej Polsce w Górno-
śląskim Zagłębiu Węglowym i zajmujących powierzchnię 170km2. Region ma dobrze rozwi-
nięta infrastrukturę drogową i kolejową zapewniająca dobrą komunikację w obrębie Śląska i 
położonych w pobliżu krajów (Czechy, Słowacja, Austria). Najbliższe lotnisko międzynarodo-
we znajduje się 80km od siedziby JSW w Pyrzowicach. W sąsiedztwie położone są trzy kok-
sownie  i największy producent energii elektrycznej na Śląsku, elektrownia Rybnik, z mocami 
ponad 1 775 MW (własność EdF). Kolejny duży zakład energetyczny, znajdujący się w pobliżu 
JSW, to elektrownia Łaziska z mocami 1 155 MW (własność Tauronu). JSW ma 13 koncesji 
górniczych, 8 na wydobycie węgla i 5 na poszukiwanie i rozpoznawanie.  
 
JSW ma następujące koncesje na wydobycie węgla: 

♦ kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalni Krupiński , złoże 
Krupiński (wygasa 31 grudnia 2015 r.), 

♦ kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalni Budryk, złoże 
Budryk (wygasa 31 stycznia 2019 r.), 

♦ kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalni Pniówek, złoże 
Pniówek (wygasa 13 sierpnia 2020 r.), 

♦ kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalni Jas-Mos, złoże 
Jastrzębie (wygasa 20 marca 2019 r.), 

♦ kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalni Budryk, złoże 
Chudów-Paniowy 1 (wygasa 18 kwietnia 2020 r.), 

♦ kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalni Borynia-
Zofiówka, złoże Bzie Dębina 2-Zachód (wygasa 31 grudnia 2042 r.), 

♦ kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalni Borynia-
Zofiówka, złoże Borynia(wygasa 31 grudnia 2025 r.), 

♦ kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w kopalni Borynia-
Zofiówka, złoże Zofiówka (wygasa 31 grudnia 2042 r.). 

 
JSW ma następujące koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie: 

♦ gazu, węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w obszarze 
Gołkowice (wygasa 31 grudnia 2012 r.), 

♦ gazu, węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w obszarze 
Bzie-Dębina 1-Wschód (wygasa 31 grudnia 2012 r.), 

♦ węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w obszarze Ornoto-
wice II (wygasa 30 czerwca 2012 r.), 

♦ węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w obszarze Zgoń 
(wygasa 31 grudnia 2012 r.), 

♦ węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w obszarze Krupiń-
ski-Północ (wygasa 31 grudnia 2013 r.). 

  
Naszym zdaniem, mimo iż wszystkie kopalnie mają koncesje wygasające w ciągu od 4 do 31 
lat, ryzyko odmowy odnowienia koncesji jest minimalne, gdyż powszechną praktyką jest 
przyznawanie koncesji na obszary położone w pobliżu istniejących kopalni właśnie tymże 
kopalniom.  
 
Pięć kopalni należących do grupy JSW to: 

♦ Budryk 

♦ Pniówek 

♦ Borynia-Zofiówka (historycznie były to dwie kopalnie połączone w 2011 r.) 

♦ Jas-Mos 

♦ Krupiński 
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Zasoby JSW wynoszą 1 932 mln ton natomiast całkowite rezerwy operatywne wynoszą 552 
mln ton. Dodatkowo, istnieje potencjał zwiększenia rezerw o 129 mln ton poprzez wydoby-
cie z głębszych pokładów (5 wertykalnych projektów rozwojowych) i o 163 mln ton poprzez 
wydobycie z sąsiednich obszarów górniczych (4 horyzontalne projekty rozwojowe). Całkowi-
ty potencjał do zwiększenia rezerw wynosi 292 mln ton. 
Kopalnią o najwyższym rocznym wydobyciu w grupie JSW jest Budryk (3,1 mln ton w 2010 
r.), następna jest Pniówek (2,6 mln ton), Krupiński (2,2 mln ton), Zofiówka (2,0 mln ton), Bo-
rynia (1,9 mln ton) i Jas-Mos (1,6 mln ton). Dzięki lepszym warunkom geologicznym pokła-
dów i ścian najwyższe wydobycie na pracownika dołowego jest w kopalni Budryk i Krupiński. 
Jas-Mos i Zofiówka mają najwyższy jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia przekraczający 
400 PLN/t. Z drugiej strony kopalnie maja różny mix produktowy (przestawiony na wykre-
sach poniżej) i rentowność każdej kopalni, zobrazowana marżą na węglu w poniższej tabeli, 
jest funkcją efektywności, kosztu i kategorii wydobywanego węgla. Najwyższy oczekiwany 
CAPEX jest w Zofiówce i Pniówku ze względu na relatywnie duże potencjalne rezerwy, do 
których można dotrzeć poprzez inwestycje.  

 

JSW: Porównanie kopalń (2010)

Roczna produkcja Zatrudnienie % wszystkich Produkcja (tony) na Koszt gotówkowy Średnia cena Marża na CAPEX w mln PLN

(tony) pod ziemią zatrudnionych jednego zatrudnionego pod ziemią (PLN/t) mix'u produktów (PLN/t) węglu (PLN/t) do 2030

Borynia 1 915 950 3 033 85,4% 632 285,4 537,9 252,5 1 804

Zofiówka 1 954 553 3 348 83,1% 584 438,4 545,9 107,5 4 022

Budryk 3 060 100 1 983 78,1% 1 543 176,6 296,7 120,1 2 501

Jas-Mos 1 588 000 3 264 81,5% 487 400,0 567,9 167,9 606,2

Krupiński 2 191 600 2 152 79,3% 1 018 236,8 388,8 152,0 1 282

Pniówek 2 618 870 4 277 82,0% 612 331,8 559,2 227,4 4 151

RAZEM 13 329 073 18 057 81,9% 738 294,6 463,1 168,5 14 366

Źródło: JSW, obliczenia PKO Dom Maklerski
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Podsumowanie rezerw i potencjału do zwiększenia rezerw w poszczególnych kopalniach, 
który można wykorzystać dzięki projektom rozwojowym, są zaprezentowane na wykresie 
poniżej. 
 

 
 
Budryk jest zdecydowanie kopalnią z najwyższym poziomem rezerw i w konsekwencji jego 
czas życia kopalni wynosi 66 lat. Najniższy poziom rezerw jest w kopalni Jas-Mos, gdzie czas 
życia kopalni wynosi zaledwie 11 lat. W ramach programu poprawy efektywności JSW planu-
je połączenie kopalni Jas-Mos z Borynia-Zofiówka w 2013 r., aby obniżyć koszty operacyjne, 
zwłaszcza w administracji. Najwyższy potencjał do zwiększenia rezerw jest w Pniówku i Zo-
fiówce.  
 

 
 
Większość kopalni JSW jest skoncentrowanych na węglu koksowym typu hard. Wyjątkiem 
jest Budryk, którego 85% produkcji stanowi węgiel energetyczny, i Krupiński z 56% udziałem 
węgla energetycznego. Węgiel koksowy ma wartość kaloryczną na poziomie średnio 30 MJ/
kg, ale nie jest to najważniejszy parametr dla procesu koksowania. Ważniejsze jest, żeby 
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udział części lotnych mieścił się w przedziale 20-28% i spełniał wymagania co do zawartości 
popiołu, wilgotności oraz zasiarczenia. Przeważnie limity dla wilgotności to poniżej 10%, dla 
popiołu poniżej 9%, natomiast dla siarki poniżej 0,9%. Węgiel energetyczny ma wartość kalo-
ryczna około 22-24 MJ/kg, ale zdecydowanie wyższą zawartość popiołu (22-26%). 
 

 
 
 
Nowe obszary górnicze oraz pogłębienie wydobycia może zwiększyć rezerwy o 292 mln ton. 
Nowe rezerwy z pogłębienia wydobycia znajdują się głównie w kopalni Pniówek (72 mln 
ton), Zofiówka (45 mln ton) i Krupiński (12 mln ton). Nowe obszary górnicze to: Bzie Dębina 
1-Zachód (62 mln ton), Pawłowice 1 (54 mln ton), Żory-Warszowice (27 mln ton), Krupiński 
Północ (14 mln ton) i Chudów-Paniowy (6 mln ton).  
 
JSW wydobywa węgiel ze swoich złóż w systemie ścianowym z zawałem stropu. Kopalnie 
mają w sumie 27 szybów. Średnia liczba pracujących ścian w kopalni wacha się w przedziale 
3,1 to 6,4, a przeciętne wydobycie na ścianę wynosi 1 500 do 4 000 ton na dobę. Jest to rela-
tywnie niskie wydobycie, ale wynika z trudnych warunków geologicznych i wydobywczych i 
naturalnych zagrożeń (np. metan). Pokłady mają średnią grubość poniżej 3 metrów (czasami 
do 6 metrów) i prostą strukturę wewnętrzną. Średnia wysokość ściany to od 2,36 do 2,79 
metra. Wydobycie odbywa się na głębokości od 460 do 1,100 metrów. Poniższa tabela pod-
sumowuje technologiczne fakty  dla poszczególnych kopalń. 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

JSW: Mix rezerw w kopalniach grupy

Typ 35 Typ 34 Inny

Źródło: JSW

JSW: Kluczowe fakty o technologii w kopalniach

Budryk Pniówek Borynia Zofiówka Jas-Mos Krupiński

Liczba szybów 5 5 5 5 4 3

Średnia liczba pracujących ścian 3,1 6,4 4,8 4,4 4,3 3,8

Średnia wysokość ściany (metry) 2,36 2,45 2,55 2,64 2,79 2,4

Średnie wydobycie dobowe ze ściany (tony) 3 941 1 579 1 759 1 481 1 477 2 152

Głębokość wydobycia węgla 575 - 1,080 775-970 750-975 754-1,016 660-1,100 460-970

Źródło: JSW
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JSW używa maszyn i sprzętu górniczego najnowszej generacji, takich jak systemy strugowe 
(dwa produkowane przez Bucyrus zostały zamówione, jeden już wydobywa), kombajny ścia-
nowe (Joy, Famur, ZZM), obudowy zmechanizowane (Glinik, FAZOS, TAGOR), kombajny 
chodnikowe (Remag, Sandvik), systemu transportu (Becker-Warkop), czy centralna klimaty-
zacja. JSW posiada 36 systemów ścianowych, dwa strugowe (jeden w Zofiówce będzie zain-
stalowany w drugiej połowie 2011 r., a jeden w Jas-Mos już pracuje), około 1 700 zmechani-
zowanych obudów i 70 kombajnów chodnikowych.  
 
Cały węgiel, zmieszany ze skałą, wyprodukowany na ścianie jest transportowany przez pod-
ziemne urządzenia odstawy taśmowej do skipów. Udział węgla w urobku stanowi 55%-60% 
całego wydobycia. Pozostałe część jest przeznaczona na składowisko odpadów. Dla przykła-
du odpad wyniósł 10,3 mln ton w 2010, a całe wydobycie wyniosło 23,6 mln ton. Po wydoby-
ciu węgiel transportowany jest do zakładów przeróbki węgla gdzie podlega procesom wzbo-
gacanie i segregacji.  
 
 
Produkcja koksu 

JSW wyprodukował w 2010 r. 3,8 mln ton koksu (uwzględniając KK Zabrze) w swoich 9 bate-
riach koksowniczych (8 działało, jedna była modernizowana). JSW obecnie posiada 98% 
udziałów w koksowni Przyjaźń, która ma 5 baterii i moce produkcyjne 3,1 mln ton. Jest skon-
centrowana na koksie metalurgicznym i ma 28% udziału w polskim rynku produkcji koksu. KK 
Zabrze, którego 85% nabyto w czerwcu 2011 r., ma 4 baterie i moce produkcyjne na pozio-
mie 1,3 mln ton. KK Zabrze produkuje głównie koks metalurgiczny i przemysłowy i ma 12% 
udział w rynku polskim. Większość kopalni wydobywających węgiel koksowy nie produkuje 
koksu, ale sprzedaje węgiel do hut stali, które są zintegrowane z koksowniami. Dlatego zale-
dwie 4% światowej produkcji koksu trafia do obrotu handlowego. W konsekwencji JSW po-
siada 10% światowego rynku handlu koksem i jest największą firmą handlującą koksem w 
Unii Europejskiej. 
 
Koks jest przede wszystkim używany jako paliwo i reduktor w procesie produkcji stali. W 
czasie procesu koksowania następuje 28% utrata masy, tak więc z jednej tony węgla kokso-
wego uzyskuje się 0,72 tony koksu. Innymi słowy 1,4 tony węgla koksowego wystarczą na 
wyprodukowanie 1 tony koksu, która z kolei wystarczy na produkcję 2 ton stali. 
 
Węgiel koksowy wydobywany przez JSW jest bardzo wysokiej jakości i dzięki temu JSW 
otrzymuje wyższe ceny za swój węgiel lub wyprodukowany koks. Produkcja koksu pozwala 
na: 

♦ uzyskanie wyższej marży dzięki integracji łańcucha budowy wartości, 

♦ optymalizacji relatywnej ceny węgla koksowego/koksu dzięki centralizacji sprze-
daży, 

♦ dywersyfikacji bazy klientów, 

♦ posiadanie kompletnej oferty dla producentów stali, 

♦ sprzedaż produktów pochodnych. 
 

Koksownia Przyjaźń produkuje koks prawie wyłącznie z węgla nabywanego w ramach grupy 
JSW, podczas gdy KK Zabrze dokonuje zakupów również na zewnątrz (około 0,9 mln ton). 
Najważniejsze produkty pochodne to gaz koksowniczy (używany do produkcji ciepła i energii 
dla grupy JSW; nadwyżka jest sprzedawana), benzol i smoła. Całkowita sprzedaż produktów 
pochodnych w 2010 r. wyniosła 253 mln PLN (3,5% sprzedaży w grupie JSW), co znacząco 
obniżyło koszt konwersji netto węgla koksowego w koks. 
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Pozostała działalność 

Pozostała działalność składa się z produkcji energii, logistyki, remontów i napraw, laborato-
riów i innych. Segment produkcji energii w grupie JSW zawiera spółkę SE Jastrzębie jak i  
aktywa produkujące ciepło i energię w koksowni Przyjaźń. Energia i ciepło jest produkowana 
z węgla energetycznego wydobywanego przez JSW (0,3 mln ton), metanu i produktów po-
chodnych koksowania (gaz koksowniczy). Wewnętrzna produkcja dostarcza 66% zapotrzebo-
wania na energię i 98% zapotrzebowania na ciepło. JSW ma moce do wytwarzania energii 
przy 4 kopalniach (bez Budryka). Średnio JSW przechwytuje 39% metanu w swoich kopal-
niach, co pozwala na produkcję 204 GWh energii i 771 TJ ciepła. 
 
Ponadto, grupa JSW składa się ze spółek dystrybuujących ciepło (np.  dla miasta Jastrzębie 
Zdrój i okolic). Zarząd zakłada, że segment energetyczny pozostanie działalnością dodatkową 
i pomoże lepiej zagospodarowywać produkty pochodne górnictwa i koksowania. Natomiast 
nie jest intencja zarządu zwiększanie ekspozycji JSW na produkcję energii i uczynienie z tej 
działalności części biznesu podstawowego. Po drugie, segment logistyczny posiada własną 
sieć kolejową podłączona do sieci krajowej. Po trzecie, segment napraw i remontów skon-
centrowany jest na modernizacji sprzętu górniczego i koksowni i świadczy usługi głównie 
wewnątrz grupy. Cztery laboratoria specjalizują się w badaniach nad jakością węgla i emisyj-
nością procesów koksowania. Na koniec, pozostała działalność  (turystyka, ubezpieczenia 
etc. ) jest nieistotna z punktu widzenia grupy JSW.  
 
JSW, po wykupieniu mniejszościowego udziału od ArcelorMittal, posiada również 100% 
udział w spółce Polski Koks, która zajmuje się hurtowym handlem węglem koksowym i kok-
sem. Polski Koks sprzedaje koks i węgiel koksowy wydobywany przez JSW, ale również z in-
nych kopalni i koksowni. Docelowo Polski Koks ma przejąć całą sprzedaż zewnętrzną JSW.  
 
Regulacje 

JSW podlega wielu regulacjom i zmiany w niektórych z nich mogą mieć istotny negatywny 
skutek dla spółki. W szczególności zidentyfikowaliśmy ryzyka w obszarze (i) praw do emisji 
CO2; (ii) pozyskania i wydłużenia ważności koncesji górniczych; (iii) akcyzy na węgiel; (iv) 
podatku od wyrobisk górniczych. Po pierwsze, w grupie JSW koksownie Zabrze i Przyjaźń 
oraz Spółka Energetyczna Jastrzębie są uczestnikami wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) w związku z emisją dwutlenku węgla. W 
latach 2013-2020 (III ETS) zmienią się zasady przyznawania uprawnień do emisji CO2. W 
sierpniu 2011 r. została ustalona wstępna alokacja pozwoleń na emisję dla poszczególnych 
instalacji. Instalacje otrzymały częściowo darmowe pozwolenia, ale zakup pozwoleń na au-
kcji będzie podstawową forma pozyskania brakujących uprawnień. Istnieje ryzyko, że JSW 
będzie zmuszone do nabywania brakujących uprawnień co zwiększy koszty operacyjne. Na 
lata 2013-2020 segment energetyczny będzie potrzebował około 2,5 mln uprawnień CO2, 
częściowo pokryte oczekiwaną nadwyżką w wysokości 0,9 mln z segmentu koksowania. Do-
datkowo, wzrost ceny uprawnień do CO2 i presja na obniżenie ogólnej emisji dwutlenku wę-
gla może wpłynąć na wzrost cen energii produkowanej z węgla i zmniejszyć całkowity popyt 
na węgiel energetyczny w Europie w długim terminie.  
 
Po drugie, wszystkie kopalnie mają koncesje górnicze, które wygasają w ciągu 4-31 lat. Zakła-
damy, że JSW pozyska potrzebne koncesje, aby przedłużyć czas życia kopalni. Jednakże, jeże-
li w związku ze zmiana regulacji nasze założenie się nie zmaterializuje, będzie to miało nega-
tywny wpływ na nasz scenariusz inwestycyjny, który przyjęliśmy do wyceny.  
 
Po trzecie, derogacja na wprowadzenie akcyzy na węgiel w Polsce upływa z końcem 2011 r. 
Akcyza będzie na pewno dotyczyć węgla na cele opałowe (produkcja ciepła) i na pewno pro-
dukcja energetyki zawodowej będzie zwolniona z podatku. Kwestia węgla koksowego i koksu 
jest nieuregulowana i nie wiadomo, czy branża będzie całkowicie zwolniona z podatku akcy-
zowego, tak jak ma to miejsce w Czechach czy Niemczech. Wprowadzenie akcyzy będzie 
oznaczać wzrost ceny tony węgla o 30-40 PLN. W skrajnie niekorzystnym przypadku może to 
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oznaczać wzrost kosztu o 200-400 mln PLN rocznie. Dokładne kalkulacje zależą od konkret-
nych rozporządzeń (których wciąż brak), udziału eksportu w sprzedaży etc. Dodatkową kom-
plikacją może być problem z uzyskaniem statusu składu celnego z powodu zaległości w  po-
datku od wyrobisk. Naszym zdaniem akcyza jest istotnym ryzykiem dla spółki. 
 
Na koniec, JSW jest stroną postępowania sądowego dotyczącego podatku od wyrobisk górni-
czych. Polskie prawo jest nieprecyzyjne i sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Orze-
czenie oczekiwane jest 13 września 2011 roku. Sporna kwota podatku za lata 2005-2010 z 
naliczonymi odsetkami wynosi prawie 400 mln PLN, z czego 148,2 mln PLN zostało przez JSW 
zapłacone w latach 2008-2010. Pozostałe sporne zobowiązanie wynosi 249,1 mln PLN. JSW 
zawiązało rezerwę na 218 mln PLN i zaksięgowało zobowiązanie na kwotę 31,1 mln PLN. 
Istnieje ryzyko, że całość rezerwy zostanie zapłacona (wypływ środków pieniężnych), i że 
roczne obciążenie podatkowe z tego tytułu wzrośnie o 48 mln PLN. 
 
Pracownicy 

Pracownicy są bardzo istotnym czynnikiem w biznesie JSW. Tradycyjnie, górnicy w Polsce są 
w wysokim stopniu uzwiązkowieni, mają wiele przywilejów, zarabiają powyżej średniej krajo-
wej i stale oczekują wzrostu wynagrodzeń i przywilejów. W JSW jest zatrudnionych ponad 26 
tys. osób, z których 71% pracuje pod ziemią. Istnieje 47 związków zawodowych, a stopień 
uzwiązkowienia sięga 107% (pracownicy przeciętnie należą do więcej niż jednego związku).  
 

 
 
Średnie wynagrodzenie w JSW wyniosło w 2010 r. 6 782 PLN na miesiąc w porównaniu do 
5 854 PLN w polskim sektorze górniczym i 3 225 PLN w Polsce. Ponadto, górnicy otrzymują 
wiele bonusów i dodatkowych uposażeń. Koszty pracy są bardzo ważnym stałym kosztem 
stanowiącym 44% całych kosztów w 2010 r. Presja na wzrost wynagrodzeń, zagrożenie straj-
kiem oraz spory zbiorowe są stałą częścią krajobrazu w polskim górnictwie. Wzrost wynagro-
dzeń negocjowany jest na początku każdego roku z Zarządem.  
 
Stanowczość Zarządu w czasie tych negocjacji jest bardzo istotnym czynnikiem i w dużej mie-
rze determinuje przyszłe wzrostu bazy kosztowej w spółce. Na przykład tuz przed debiutem 
giełdowym pracownicy wynegocjowali dziesięcioletnie gwarancje zatrudnienia, dodatkowe 
darmowe akcje, 160 mln PLN jednorazowej premii oraz 5,5% podwyżkę. Zarząd planuje po-
rozumieć się ze związkami  w sprawie uelastycznienia czasu pracy i wprowadzenia powiąza-
nia między nagrodą roczna w wynikami spółki. Górnicy w JSW pracują 5 dni w tygodniu w 
porównaniu do siedmiu dni w większości kopalni w regionie poza Polską. Sukces w zwiększe-
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niu ilości dni pracy znacząco poprawiłby efektywność spółki. 
 
Kopalnie będą zmuszone zastąpić 25% swojej załogi w ciągu następnych 5 lat. Jest to konse-
kwencja osiągania przez wielu pracowników stażu pracy uprawniającego do odejścia na 
emeryturę (25 lat pracy pod ziemią). Oznacza to, iż JSW będzie musiało zatrudnić i wyszkolić 
wielu nowych pracowników , ale obecnie nie stanowi to problemu i jest dużo chętnych do 
pracy posiadających wysokie kwalifikacje. 
 
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest ważnym czynnikiem dla spółki, gdyż ma bezpo-
średni wpływ na biznes. W 2010 r. JSW wydało 515 mln PLN na ten cel, głównie prewencję 
wypadków i poprawę warunków pracy pod ziemią. Liczba wypadków na rok podzielona 
przez liczbę pracowników była stabilna przez ostatnią dekadę na poziomie około 1,8%, a 
wskaźnik LTIFR [definiowany jako wypadek śmiertelny, powodujący trwałe kalectwo lub 
zwolnienie z pracy na czas ponad jednego dnia/zmiany pomnożony razy 1 000 000 podzielo-
ny przez całkowitą liczbę przepracowanych godzin] oscyluje wokół 10,6 w porównaniu np. 
do 9,1 w NWR.  
 
Klienci 

JSW jest zlokalizowane w pobliżu dużych regionalnych producentów stali. Dzięki temu posia-
da przewagę konkurencyjną zarówno nad kopalniami zamorskimi jak i nad lokalnymi produ-
centami węgla. Po pierwsze, barierą dla węgla z USA, Kanady czy Australii są koszty transpor-
tu. Ponadto, JSW oferuje szybsze dostawy i krótszy czas oczekiwania dla kluczowych klien-
tów w regionie. Po drugie, producenci z Rosji są bardziej skoncentrowani na rynkach azjatyc-
kich i mają bardziej nieregularną produkcję z nieoczekiwanymi wzrostami i spadkami. Na 
wykresie prezentujemy ceny importowanego węgla koksowego do UE (uwzględniające kosz-
ty transportu) z wybranych krajów. 
 

 
 
Baza klientów jest zlokalizowana głównie w Polsce, Niemczech, Słowacji i Austrii. Na te kraje 
przypada 80% całkowitych przychodów JSW. W szczególności w segmencie węgla koksowe-
go na trzy huty należące do ArcelorMittal przypada prawie 50% sprzedaży. W segmencie 
koksu ArcelorMittal jest również liderem z 25% udziałem, na drugim miejscu jest US Steel 
(20%). W segmencie węgla energetycznego krajowi producenci energii (PGE, Tauron, Energa, 
Enea) generują 65% sprzedaży. 
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Około 20% sprzedaży węgla jest dostarczanych przez JSW i koszt transportu wyniósł 50 mln 
PLN w 2010 r. Średnio cena transportu węgla koleją w Polsce wyniosła 18,97 PLN/t w porów-
naniu do ceny transportu na granicę Polski w wysokości 16,92 PLN/t (DAF). Jest to zdecydo-
wanie mniej niż koszt transportu węgla do Polski z Rosji (29 USD/t), Australii (50 USD/t), USA 
(42 USD/t) czy Kanady (49 USD/t). 
 
 
Ceny negocjowane są w ramach długoterminowych umów ramowych. Przeważnie umowy 
podpisywane są na 10 lat dla węgla energetycznego i 2-5 lat dla węgla koksowego i koksu. 
Ceny aktualizowane są kwartalnie dla węgla koksowego i koksu oraz rocznie dla węgla ener-
getycznego. Punktem odniesienia (benchmarkiem) dla ustalanie cen są ceny węgla australij-
skiego i są ustalane głównie w PLN i EUR. Z tego powodu JSW ma ekspozycję na ryzyko kursu 
walutowego. W krótkim okresie aprecjacja EURPLN powoduje niższą sprzedaż i/lub straty z 
tytułu różnic kursowych (należności).  W długim terminie umacnianie złotego jest negatywne 
ponieważ relatywna cena węgla w PLN będzie spadać. Przeważnie 20% rocznej produkcji nie 
jest kontraktowana w ramach aneksów do umów długoterminowych, ale może być zakupio-
na przez klientów poprzez realizację opcji. Może również zostać sprzedana na rynku spot w 
kraju lub Czechach w zależności od popytu i wolumenu produkcji.  

PGE; 28%

EDF; 21%

Energa; 16%

Tauron; 14%

Enea; 7%

Pozostali, 
14%

JSW: struktura sprzedaży węgla energetycznego

Źródło: JSW
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Celem JSW jest utrzymanie wiodącej pozycji na europejskim rynku węgla koksowego i koksu. 
Intencją spółki jest zwiększenie rezerw operatywnych i mocy produkcyjnych koksu zarówno 
poprzez projekty organiczne jak i akwizycje. Ponadto JSW planuje zwiększyć efektywność 
biznesu, aby kompensować inflację kosztów i wyższe koszty wydobycia z głębszych pokła-
dów. Strategia jest prosta i uniwersalna dla spółek wydobywczych, ale to co odróżnia jedną 
spółkę od drugiej to implementacja strategii i wykonanie przez zarząd. 
 
Kluczowe inicjatywy strategiczne to: 

♦ Wertykalna i horyzontalna ekspansja rezerw operatywnych 

♦ Rozwój segmentu produkcji koksu 

♦ Poprawa efektywności operacyjnej 

♦ Wzrost poprzez selektywne akwizycje spółek górniczych 
 
 

Wertykalna i horyzontalna ekspansja rezerw operatywnych 

JSW planuje zwiększyć bazę rezerw poprzez projekty horyzontalne i wertykalne. Zwiększy to 
znacząco czas życia kopalni z obecnych 40 lat do około 60 lat. Zarząd zidentyfikował 9 pod-
stawowych projektów, które zwiększą rezerwy o 292 mln ton. Potrzebne nakłady kapitałowe 
to 9 mln PLN. Nowe koncesje dodadzą 163 mln ton podczas gdy pogłębienie wydobycia doda 
129 mln ton. Najważniejsze, że w obszarze nowych koncesji węgiel koksowy jest dominują-
cym zasobem i jego udział wynosi od 74% do 98% całkowitych zasobów. 
 
Ekspansja wertykalna składa się z trzech projektów w trakcie realizacji oraz dwóch planowa-
nych na następne lata. Projekt w Budryku polega na budowie pokładu na głębokości 1 290 
metrów, a jego rezerwy są już uwzględnione w rezerwach operatywnych spółki. Pniówek 
dzieli się na trzy podprojekty: (i) trwająca budowa poziomu 1 000  metrów; (ii) planowana 
budowa poziomu 1 140 metrów z 21 mln ton rezerw już uwzględnionych i 16 mln ton poten-
cjalnych rezerw; (iii) planowane pogłębienie szybu „Ludwik”, w którym rezerwy wciąż nie są 
oszacowane. Całkowite potencjalne rezerwy projektów wertykalnych w tabeli poniżej to 117 
mln ton ponieważ 12 mln ton z pogłębienia wydobycia w kopalni Krupiński jest uwzględnio-
nych w kolejnej tabeli (projekty horyzontalne). Dodając 12 mln ton suma potencjalnych re-
zerw to 129 mln ton. Całkowity CAPEX wynosi 2,26 mld PLN. 
 
 

 
 
 
 
 

JSW: Projekty wertykalne

Nazwa Głębokość Czas CAPEX Rezerwy Potencjał rezerw Pierwszy rok

(metry) budowy (mln PLN) (mln ton) (mln ton) produkcji

Budryk 1 290 2007-2017 835 159 2014

Pniówek 1 000 1998-2015 359 56 2014

1 140 2024-2035 427 21 16 2035

1 090 2019-2028 197

Zofiówka 1 080 2006-2020 444 45 2016

SUMA 2 262 117

Źródło: JSW

Strategia 
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Ekspansja horyzontalna uwzględnia cztery główne projekty. Pierwszy projekt w sąsiedztwie 
kopalni Krupiński (nazwa projektu: część E, Zgoń i Żory-Suszec) obejmuje obszar 6,6km2, a 
węgiel koksowy stanowi 74% zasobów. Drugi projekt (nazwa projektu: Bzie Dębina 1 i 2) w 
sekcji Zofiówka w kopalni Borynia-Zofiówka obejmuje obszar 22,5 km2, a węgiel koksowy 
stanowi 98% zasobów. Trzeci projekt Pawłowice 1 przy kopalni Pniówek obejmuje obszar 
15,8km2, a węgiel koksowy stanowi 98% zasobów. Według szacunków spółki istnieje dodat-
kowy potencjał rezerw poniżej poziomu 1 300 metrów wynoszący 199 mln ton rezerw, jed-
nak nie jest on uwzględniony w tabeli. Na koniec, projekt Żory Warszowice-Pawłowice Pół-
noc (sekcja Borynia w kopalni Borynia-Zofiówka) obejmuje obszar 15km2, a węgiel koksowy 
stanowi 92% zasobów. Według szacunków spółki istnieje dodatkowy potencjał rezerw poni-
żej poziomu 1 300 metrów wynoszący 91 mln ton rezerw, jednak nie jest on uwzględniony w 
tabeli. 
 
Całkowity potencjał rezerw z projektów horyzontalnych w tabeli poniżej wynosi 169 mln ton 
ponieważ uwzględniono dodatkowo 12 mln ton z pogłębienia wydobycia w kopalni Krupiński 
(zamiast w tabeli z projektami wertykalnymi) i 6 mln ton z projektu Chudów-Paniowy 
(kopalnia Budryk) nie jest uwzględnionych. Odejmując 12 mln ton i dodając 6 mln ton daje 
163 mln ton. Całkowity CAPEX wynosi 6,78 mld PLN. 
 
 

 
 
 

Rozwój segmentu produkcji koksu 

JSW planuje rozwój segmentu produkcji koksu poprzez akwizycje oraz projekty organiczne. 
Ten ruch ma na celu poprawę mixu produktów, dzięki zwiększeniu udziału produktu znajdu-
jącego się wyżej w łańcuchu budowy wartości i pozwala uchwycić dodatkową marżę. Dodat-
kowo, pozwoli JSW na optymalizację spreadu miedzy cenami węgla koksowego i koksu dzięki 
zcentralizowanej sprzedaży oraz dywersyfikację bazy klientów. Ponieważ spółka może ofero-
wać zarówno węgiel koksowy jak i koks może zapewnić producentom stali kompleksową 
ofertę. W końcu, sprzedaż produktów pochodnych procesu koksowania pomaga zmniejszyć 
koszt konwersji netto i zwiększyć rentowność segmentu produkcji koksu. 
 
 

JSW: Projekty horyzontalne

Nazwa Głębokość Czas CAPEX Rezerwy Potencjał Pierwszy rok

(metry) budowy (mln PLN) (mln ton) (mln ton) produkcji

Krupiński 2010-2018 356 26 2013

(Part E, Zgon &

Żory-Suszec)

Zofiówka

(Bzie Dębina 1 & 2) 1 110 2005-2042 3157 36 62 2019

Pniówek

(Pawłowice 1) 1 140 2007-2045 2657 54 2014

Borynia

(Żory & Warszowice- 2012-2033 609 27 2019

Pawłowice North)

SUMA 6 779 169

Źródło: JSW
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JSW przejęło w lipcu 85% udział w KK Zabrze, które składa się z trzech zmodernizowanych 
koksowni (Jadwiga, Dębieńsko,  Radlin) i doda 1,3 mln ton mocy produkcyjnych w segmencie 
koksu metalurgicznego i przemysłowego. JSW zapłacił poprzez emisję 6,4 mln akcji objętych 
przez Skarb Państwa. Po drugie, JSW złożyło ofertę na koksownię Victoria i ma obecnie wy-
łączność negocjacyjną. Victoria produkuje głównie koks odlewniczy i posiada 5 baterii z mo-
cami 0,6 mln ton. Koks odlewniczy byłby dobrym uzupełnieniem oferty JSW i pozwolił by 
jeszcze bardziej zdywersyfikować bazę klientów. 
 

 
 
W ramach rozwoju organicznego JSW planuje kontynuować modernizację koksowni Przy-
jaźń. Ukończono inwestycję w baterii numer 5 (2007 r.) i numer 1 (2011 r.) zwiększając moce 
produkcyjne o 0,85 mln ton. Plan do roku 2017 jest przedstawiony w tabeli powyżej. Spółka 
wyda 835 mln PLN nie w celu wzrostu mocy (takiego nie będzie) ale poprawy struktury pali-
wa/wsadu do koksowania (wyższy udział węgla typu semi-soft) i poprawy rentowności seg-
mentu. 
 
Obecna technologia zostanie zastąpiona technologią z ubijanym systemem obsadzania ko-
mór koksowniczych, która zmniejszy, według naszych wyliczeń, udział węgla koksowego typu 
hard we wsadzie z 75% obecnie do 60-65% bez utraty jakości produkowanego koksu. Przeło-
ży się to, licząc po cenach bieżących, na niższy o 180-200 mln PLN koszt wsadu do produkcji 
koksu. 
 
 
Poprawa efektywności operacyjnej 

Strategią JSW jest  powstrzymanie wzrostu kosztów operacyjnych. Inflacja kosztowa jest 
napędzana przez głębsze wydobycie, presje na wzrost płac i  ceny energii. JSW poprzez róż-
nego rodzaju inicjatywy próbuje rekompensować wzrost kosztów. Uważamy, że spółka ma 
szansę ograniczyć dynamikę wzrostu kosztów, ale poprawa marży w wyniku cięcia kosztów 
jest już naszym zdaniem mało prawdopodobna. 
 
JSW planuje usprawnić elastyczność czasu pracy i wprowadzić powiązanie płacy z efektyw-
nością. Obecnie praca wykonywana jest jedynie przez 5 dni w tygodniu. Zarząd stara się 
wprowadzić 6. dzień co pozwoli na poprawę wydajności i produkcji o 10%. Poza tym, trwają 
negocjacje z pracownikami w sprawie powiązania wydajności z systemem płacowym. Jest to 
bardzo ważne, gdyż zwiększa elastyczność kosztów (bonusy zależne od wyników spółki) i 
zmniejsza udział kosztów stałych. 
 
Ponadto, JSW inwestuje w najnowocześniejszą technologię i planuje wprowadzenie strugo-
wego systemu wydobycia do swoich kopalń. Jeżeli uwarunkowania geologiczne pozwolą na 
ich stosowanie na szerszą skalę umożliwi to wydobycie pokładów o grubości poniżej 1,5 me-
tra, zwiększenie wydobycia ze ściany, wydobycie czystszego węgla i poprawę bezpieczeń-
stwa pracy pod ziemią. Po drugie, JSW planuje instalację wydajniejszej klimatyzacji pod zie-
mią pozwalającej na zwiększenie czasu pracy z 6 do 7,5 godzin, co z kolei podnosi wydajność 
i zwiększa produkcję. 

JSW: planowana modernizacja baterii w koksowni Przyjaźń

Bateria Pozostałe inwestycje Czas

Stare Nowe (mln PLN)

Nr. 4 621 579 280 2012-2014

Nr. 3 618 579 280 2014-2016

Nr. 2 614 702 275 2016-2017

Całkowity wzrost mocy 7

Źródło: JSW

Moce (kT/rok)
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Dodatkowo, spółka planuje zintegrować kopalnię Borynia-Zofiówka z Jas-Mos w 2013 r. Po-
zwoli to na poprawę zarządzania sprzętem górniczym, załogą, zasobami, optymalizację 
transportu, poprawę organizacji pracy pod ziemią i redukcję kosztu produkcji. 
 
W końcu, JSW zamierza zwiększyć wykorzystanie produktów pochodnych (metan, gaz kok-
sowniczy), aby zredukować zakupy energii na zewnątrz i zwiększyć stopień niezależności 
energetycznej firmy. Planuje zbudować blok kogeneracyjny o mocy 65MW zasilany gazem 
koksowniczym przy koksowni Przyjaźń oraz blok zasilany metanem produkujący ciepło dla 
kopalni Borynia-Zofiówka. 
 
 
 
Wzrost poprzez selektywne akwizycje spółek lub aktywów górniczych 

Częścią strategii długoterminowej JSW jest ekspansja poprzez akwizycje. Spółka jest szcze-
gólnie zainteresowana zasobami węgla koksowego, najchętniej w Europie, ale nie wyklucza 
możliwości w innych miejscach globu. Według Zarządu spółka przyglądała się w przeszłości 
złożom w Kolumbii czy Mongolii, ale naszym zdaniem nie należy oczekiwać transakcji poza 
Europą w krótkim terminie. Jednak biorąc pod uwagę ambicje spółki, gotówkę netto i dodat-
kowe możliwości finansowania po debiucie na giełdzie oraz silną pozycję w regionie nie moż-
na wykluczyć dużej transakcji (lub chociaż próby). Potencjalni kandydaci to kopalnie należące 
do Kompanii Węglowej lub Katowickiego Holdingu Węglowego, Bogdanka, bardzo efektyw-
ny producent węgla energetycznego, oraz NWR, producent 50/50 węgla koksowego i ener-
getycznego z 0,8 mln ton własnych mocy produkcji koksu.  
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Prognozy finansowe na najbliższe lata (do 2017P) bazują na naszych założeniach dotyczących 
ceny węgla i koksu w Polsce oraz wzrostu kosztów. Uwzględniliśmy KK Zabrze od początku 
2011 r. (pro forma), aby zachować porównywalność prognoz. Rzeczywiste raportowane wy-
niki spółki będą zawierać konsolidację KK Zabrze najprawdopodobniej dopiero od drugiego 
kwartału 2011 r. 

 
Rachunek zysków i strat 

Prognozujemy, że ceny węgla koksowego typu hard pozostaną na wysokim poziomie średnio 
830 PLN/t (298 USD/t) w 2011P. Spodziewamy się ceny 935 PLN/t w 2 kw. i spadku o 5-10% 
kwartalnie do końca bieżącego roku. Następnie, do 2017P prognozujemy stopniowy spadek 
cen, aż do poziomu 550 PLN/t (212 USD/t). Cena węgla typu semi-soft jest oczekiwana na 
poziomie mniej więcej 60-65% ceny węgla typu hard, czyli w przedziale 385-540 PLN/t. Dla 
węgla energetycznego spodziewamy się systematycznego wzrostu cen, ponieważ jest on 
zdecydowanie mniej cykliczny niż węgiel koksowy i długoterminowy tren wzrostu ceny jest 
powiązany z inflacją cen energii w Polsce. Oczekujemy wzrostu ceny z 257 PLN/t w 2011P do 
300 PLN/t w 2017P, czyli 16% przez 5 lat. Cena koksu prognozowane są średnio na poziomie 
1 200 PLN/t w 2011P, a następnie oczekujemy spadku do poziomu docelowego 850 PLN/t w 
2017P. 
 
Spodziewamy się wolumenu wydobycia na poziomie 13-14 mln ton w okresie prognozy. Wo-
lumen sprzedaży zewnętrznej zależy w dużej mierze od zużycia wewnętrznego do produkcji 
koksu. W latach 2012P-2017P produkcja koksu wyniesie 3,6-3,8 mln ton, ponieważ baterie, 
jedna po drugiej, będą modernizowane, a docelowo zwiększy się do 4,6 mln ton. Oznacza to, 
że sprzedaż zewnętrzna węgla koksowego wzrośnie z 5,3 mln ton w 2011P do 6 mln ton w 
2016P, a docelowo spadnie do 5,1 mln ton. Prognozujemy wolumen węgla typu semi-soft w 
granicach 0,7 do 1,2 mln ton. Produkcja węgla energetycznego według naszych oczekiwań 
spadnie z 4 mln ton w 2010 do 3,2 mln ton w 2015P. 
 
Do sprzedaży węgla i koksu dodajemy produkty pochodne z procesu koksowania, sprzedaż 
ciepła do klientów zewnętrznych oraz sprzedaż towarów i materiałów. W sumie nasza pro-
gnoza przychodów ze sprzedaży jest zaprezentowana na wykresie poniżej. 

Prognozy finansowe 

JSW: Kluczowe dane i prognozy finansowe

mln PLN 2009 2010 2011P* 2012P 2013P 2014P 2015P

Przychody 4 470 7 289 10 627 9 958 9 558 8 984 8 801

EBITDA 34 2 770 4 389 4 125 3 581 2 909 2 725

EBIT -717 1 947 3 487 3 172 2 606 1 898 1 700

Zysk netto -646 1 454 2 751 2 547 2 108 1 534 1 374

Marża EBITDA 38% 41% 41% 37% 32% 31%

Marża operacyjna 27% 33% 32% 27% 21% 19%

Sprzedaż zewnętrzna: wolumen w mln ton 

Węgiel koksowy typu hard 4,5 4,6 4,2 4,9 5,2 5,1 5,5

Węgiel koksowy typu semi-soft 0,3 0,6 1,1 1,2 1,2 1,1 0,7

Węgiel energetyczny 3,9 4,0 3,1 3,2 3,3 3,2 3,0

Koks 1,8 2,5 4,0 3,6 3,6 3,8 3,8

Ceny (PLN/t)

Węgiel koksowy typu hard 379 609 829 750 680 620 600

Węgiel koksowy typu semi-soft 295 370 542 488 462 434 420

Węgiel energetyczny 272 247 259 269 276 283 289

Koks 555 1 029 1 200 1 110 1 020 942 930

P - prognoza PKO  Dom Maklerski; * pro forma zawiera KK Zabrze
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Większość kosztów w JSW jest stała, a koszty pracy stanowią ponad 40% kosztów. Zakłada-
my średnioroczny wzrost wynagrodzenia na poziomie 3%, z wyższą dynamika na początku 
okresu prognozy opadająca w późniejszych latach. Prognozujemy amortyzację jako funkcję 
środków trwałych i w świetle wysokiego CAPEX amortyzacja również znacząco rośnie. Mate-
riały i energia składają się dwóch ważnych części: (i) zewnętrzne zakupy węgla głównie dla 
KK Zabrze, które wynoszą około 0,4 mld PLN rocznie; (ii) energia, paliwa i materiały zakupio-
ne przez JSW. Wszystkie inne koszty są funkcją oczekiwanej inflacji kosztu jednostkowego i 
wolumenu produkcji węgla i koksu. 
 

 
 
Jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia w JSW wyniósł 295 PLN/t w 2010. Jest to bardzo 
wysoki poziom w porównaniu z innymi producentami na świecie ale porównywalny do kosz-
tów wydobycia w regionie (kopalnie na Śląsku, NWR). Wyższy koszt wynika z trudnych uwa-
runkowań geologicznych, wysokiej liczby ścian i wysokiego poziomu zatrudnienia, zwłaszcza 
na powierzchni. Jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia jest sumą wszystkich kosztów 
segmentu wydobywczego  pomniejszonych o amortyzację i koszty prac przygotowawczych 
(około 260 mln PLN rocznie) oraz podzielone przez wydobyty wolumen węgla. Ponieważ 
większość kosztów jest stała, jednostkowy koszt jest bardzo wrażliwy na zmianę wolumenu 
produkcji. Na poniższym wykresie prezentujemy nasze obliczenia jednostkowego kosztu wy-
dobycia. Jest to zmienna wyjściowa naszego modelu, a nie wejściowa. Porównujemy koszt 
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jednostkowy do średniej ceny mixu produktów w JSW. W latach 2010-2015P CAGR jednost-
kowego kosztu wydobycia wynosi 2,7%, czyli koszt rośnie o 14% w tym okresie. Spodziewa-
my się 22% wzrostu kosztu w 2011P z powodu wyższych kosztów pracy i zwiększonego za-
kresu robót przygotowawczych (+18% r/r, implikuje to 36% wyższe koszty outsourcingu) oraz 
zmniejszonego wolumenu. Prognozujemy 9,3% r/r spadek w 2012P i umiarkowany średnio-
roczny wzrost 1-2% w kolejnych latach. 
 

 
 
Marże w spółce są wynikiem oczekiwanych przychodów ze sprzedaży i kosztów. W 2011P 
spodziewamy się szczytu rentowności i ROE dzięki bardzo wysokim cenom. Później marże 
spadną w wyniku obniżenia się cen i systematycznego wzrostu kosztów. Dynamika spadku 
ROE jest wyższa z powodu konserwatywnej polityki dywidendowej (wskaźnik wypłaty dywi-
dendy nas poziomie 30%) i podwyższenia kapitału w 2011 r. 
 

 
 
Z jednej strony JSW implementuje wiele inicjatyw poprawiających efektywność (opisanych w 
rozdziale Strategia), ale z drugiej strony sięga do głębiej położonych złóż i istnieje stała presja 
ze strony związków zawodowych. Nie zakładamy wszystkich usprawnień efektywności 
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(np. niezależność energetyczna, nowe technologie), ale jeżeli uda się je wdrożyć pojawi się 
pole do podniesienia naszych prognoz. 
 
Jednostkowy koszt konwersji koksu liczony jest jako suma kosztów segmentu produkcji kok-
su pomniejszona o koszty zakupu węgla, amortyzację i koszty transportu. Następnie należy 
podzielić wynik przez wolumeny wyprodukowanego koksu. Również, jednostkowy koszt kon-
wersji koksu nie jest zmienną wejściową dla naszego modelu, a jedynie wynikiem kalkulacji. 
Szczyt w 2012 r. jest wynikiem modernizacji baterii w koksowni Przyjaźń i spowodowanego 
tym spadku wolumenu produkcji. 
 

 
 
Koszty sprzedaży i zarządu są prognozowane na bazie sprzedanego wolumenu i inflacji kosz-
tów usług. Pozostałe przychody operacyjne składają się z odsetek od należności, dotacji rzą-
dowych  i pozostałych. Pozostałe koszty operacyjne to przed wszystkim odsetki. Saldo na 
pozostałej działalności operacyjnej uwzględnia ponadto wynik na instrumentach pochod-
nych, różnice kursowe i wynik na sprzedaży środków trwałych. Na przykład w 2008 roku po-
kaźna strata (prawie 200 mln PLN) była wynikiem operacji na walutowych instrumentach 
pochodnych. 
 
Przychody finansowe to odsetki pozyskiwane ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, 
podczas gdy koszty finansowe to odwracanie dyskonta rezerw długoterminowych, głównie 
zobowiązań wobec pracowników (deputat węglowy). Zakładamy efektywną stopę podatko-
wą na 19,5%. Udziały mniejszościowe to głównie 15% w KK Zabrze, które znajduje się w rę-
kach pracowników. 
 
 
Bilans 

JSW będzie miał wysoki CAPEX w celu pogłębienia wydobycia i rozwoju na sąsiednich obsza-
rach górniczych. Poza tym JSW będzie modernizować koksownię Przyjaźń i potrzebuje rocz-
nie 0,6 mld PLN na nakłady odtworzeniowe. Prognozujemy średni roczny CAPEX w latach 
2011P-2015P na poziomie 1,6 mld PLN. Zostanie sfinansowany z przepływów pieniężnych, 
które w obliczu obecnych i zakładanych cen węgla i koksu wydają się wystarczające. Jest to 
główny czynnik zwiększający aktywa trwałe w bilansie JSW w okresie prognozy. 
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Wzrost kapitału własnego wynika z zysków zatrzymanych i relatywnie wysokiego ROE, 
zwłaszcza w latach 2010-2012P, kiedy uwarunkowania makroekonomiczne są bardzo ko-
rzystne. Polityka dywidendowa zapowiedziana przez zarząd zakłada minimalny wskaźnik 
wypłaty dywidendy na poziomie 30%. Właśnie taką wartość przyjęliśmy w naszych założe-
niach na lata 2011P-2013P. Jednak ponieważ według naszych prognoz JSW zgromadzi dużą 
ilość gotówki w ciągu następnych kilku lat (zakładając brak akwizycji) zwiększyliśmy wskaźnik 
wypłaty po roku 2014P. JSW jest w stanie znacząco zwiększyć wskaźnik wypłaty w przypadku 
utrzymujących się wysokich cen koksu i węgla koksowego lub może poszukiwać okazji inwe-
stycyjnych, tak aby zagospodarować nadwyżki środków pieniężnych. Decyzja strategiczna 
dotycząca wykorzystania gotówki będzie w głównej mierze należała do największego akcjo-
nariusza, Skarbu Państwa. 
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W pasywach największą pozycję stanowią rezerwy (22% sumy bilansowej w 2010 r.). Prawie 
2 mld PLN stanowią zobowiązania wobec pracowników. W świetle układu zbiorowego pracy 
i odpowiednich regulacji prawnych  JSW jest zobligowane do wypłacania następujących 
świadczeń: 

♦ deputat węglowy dla emerytowanych pracowników, 

♦  świadczenia emerytalne i rentowe, 

♦ dodatki za wysługę lat, 

♦ pozostałe. 

 
Pierwsze z nich jest specyficznym świadczeniem (tzw. Deputat węglowy) dla branży górniczej 
w Polsce. Spółki zobligowane są do wydania węgla w naturze lub ekwiwalentu pieniężnego 
dla emerytowanych pracowników oraz tworzenia rezerw na przyszłe wypłaty. Koszt deputa-
tu węglowego dla branży górniczej w Polsce wynosi 600 mln PLN rocznie. JSW księguje w 
bilansie aktuarialnie oszacowane przyszłe koszt deputatu węglowego zdyskontowane do 
wartości bieżącej na dzień bilansowy. Jest to w praktyce dodatkowy dług, który można po-
równać do planów emerytalnych w USA z ustaloną wypłatą (defined benefit). W polskim 
przypadku jest on całkowicie nie pokryty aktywami, a ustalona wypłata jest „w naturze”. W 
sumie, zobowiązania wobec pracowników na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 1,95 mld 
PLN. Główną pozycję stanowił deputat węglowy (1,25 mld PLN). Jednak, w przypadku likwi-
dacji kopalni zobowiązanie jest przejmowane przez ZUS. Struktura zobowiązań wobec pra-
cowników jest przedstawiona w tabeli poniżej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Całkowite zmiana zobowiązań wobec pracowników w ciągu roku jest liczona jako suma salda 
z początku roku (np. 1 827 mln PLN na dzień 31 grudnia 2009 r.) i wartości rozpoznanych w 
rachunku zysków i strat (251,5 mln w 2010 r.) oraz pomniejszone o wypłacone świadczenia 
(133,4 mln PLN w 2010 r.). W efekcie otrzymujemy wartość 1 945 mln PLN na dzień 31 grud-
nia 2010 r. Koszty zobowiązań wobec pracowników są rozpoznawane w rachunku zysków i 
strat w wielu pozycjach, więc aby pokazać złożoność tego procesu zamieściliśmy poniższą 
tabelę. 

JSW: Księgowanie kosztów zobowiązan wobec pracowników na przykładzie 2010 roku

mln PLN

Emerytury i  podobne świadczenia 28 Bieżące koszty zatrudnienia 44 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 151

Dodatki za wysługe lat 43 Koszty odsetkowe 94 Koszty sprzedaży 1

Emerytury wyrównawcze -5 Aktuarialne (straty) / zyski 114 Koszty zarządu 6

Deputat węglowy 155 Koszty finansowe 94

Składki na ZFŚS 19

Inne 13

SUMA 251,5 251,5 251,5

Źródło: JSW

Koszty rozpoznane w rachunku zysków i strat

JSW: struktura zobowiązań wobec pracowników

mln PLN 2008 2009 2010

Deputat węglowy 1 045 1 154 1 249

Emerytury i  podobne świadczenia 122 122 145

Dodatki za wysługę lat 198 194 196

Emerytury wyrównawcze 204 192 169

Składki na ZFŚS 118 133 146

Inne 33 31 40

SUMA 1 720 1 827 1 945

Źródło: JSW
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Wielkości rozpoznane w rachunku zysków i strat oraz w bilansie są wrażliwe na zmiany zało-
żeń aktuarialnych. Niewielkie zmiany w założonej stopie dyskontowej, średniej cenie węgla, 
mobilności pracowników, długości do dożycia lub prawdopodobieństwa przejścia na emery-
turę mają znaczący wpływ na prezentowane wyniki. Nie zakładamy żadnych zmian w założe-
niach aktuarialnych w naszym okresie prognozy. 
 
Pozostałe rezerwy składają się z rezerw na podatek od wyrobisk górniczych, szkody górnicze, 
koszty likwidacji kopalni, opłat na ochronę środowiska i innych. W sumie ich wartość wynosi 
0,78 mld PLN. Rezerwa na podatek od wyrobisk (218 mln PLN) będzie najprawdopodobniej 
rozwiązana i wypłacona w gotówce w związku z możliwym wyrokiem Trybunału Konstytucyj-
nego. Rezerwa na szkody górnicze wynosi 172, 5mln PLN i według gospodarczego i technicz-
nego planu spółki JSW rozwiąże 99 mln PLN w 2011P, a resztę wykorzysta w latach 2012P-
2016P. Rezerwa na likwidacje kopalń jest tworzona na podstawie zobowiązań spółek górni-
czych do zamknięcia kopalni po zakończeniu wydobycia. JSW tworzy fundusz celowy na li-
kwidacje kopalń złożony z gotówki i ekwiwalentów pieniężnych, który księgowany w pozycji 
bilansu pozostałe aktywa obrotowe. Wyniósł 188 PLN mln na koniec 2010 roku. Jednak te 
aktywa mogą zostać wykorzystane jedynie do pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalni. 
Według szacunków niezależnych ekspertów obecna wartość funduszu jest więcej niż wystar-
czająca, aby  sfinansować likwidację, a nawet prawdopodobna jest istotna nadwyżka finan-
sowa. 
 
Całkowite zadłużenie JSW wyniosło 110 mln PLN. Oczekujemy, że ta wartość pozostanie na 
niezmienionym poziomie ponieważ CAPEX i polityka dywidendowa mogą zostać sfinansowa-
ne z operacyjnych przepływów pieniężnych. Istotne zmiany polityki dywidendowej lub zna-
czące akwizycje spowodują oczywiście wzrost długu. Około 44% długu jest denominowana w 
EUR, aby zabezpieczyć ekspozycję JSW na należności walutowe. Średnie oprocentowanie w 
2010 r. wyniosło 4,49% dla PLN i 1,96% dla EUR. 
 
Kapitał obrotowy netto w JSW jest mocno zmienny. Głównie ponieważ jest relatywnie nie-
wielki (od 1% do 3% całkowitej sprzedaży w latach 2008-2010), a po drugie dlatego, że należ-
ności (35% kapitału obrotowego) są pochodną sprzedaży podczas gdy zobowiązania (47% 
kapitału obrotowego) są pochodną bardziej stałych kosztów. Z tego powodu w czasach de-
koniunktury (spadających cen i przychodów) kapitał obrotowy netto powinien być ujemny 
podczas gdy w czasach koniunktury, podążając za wzrostem przychodów, powinien mocno 
rosnąć (np. 2010-2011P). 
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Znacząca część przychodów jest denominowana w EUR i w wyniku tego 53% należności jest 
w EUR, co naraża JSW na ryzyko walutowe. Ponadto istnieje ryzyko kredytowe, ponieważ 
ponad 40% należności pochodzi od ArcelorMittal. 
 
 
Rachunek przepływów pieniężnych 

Operacyjne przepływy pieniężne są napędzane przez zysk netto i amortyzację i skorygowane 
o zmiany w kapitale obrotowym oraz inne nie pieniężne pozycje takie jak zmiany aktuarialne 
czy zobowiązania wobec pracowników. Inwestycyjne przepływy pieniężne to CAPEX na akty-
wa trwałe. Finansowe przepływy pieniężne składa się z odsetek i wypłaty dywidend. Nasz 
model implikuje, że JSW będzie gromadził gotówkę w latach 2011P-2013P, ale następnie 
spadające ceny węgla i koksu zmniejszą przepływy operacyjne. Ponadto, zakładamy trochę 
bardziej hojną politykę dywidend. Razem oznacza to, że zmiana środków pieniężnych netto 
po 2013P będzie oscylować wokół zera. 
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Załącznik: rynek węgla i stali — wykresy 
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Struktura konsumpcji węgla wydobywanego w Polsce (2010 rok)

Sektor energetyczny: 
43,2%

Przemysł: produkcja 
energii

Ciepłownie

Pozostałe zużycie 
przemysłowe

Koksownie: 13,8%

Pozostali klienci krajowi

Źródło: Ministerstwo Gospodarki
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rosja 237,5 201,3 193,4 176,9 162,2 162,4 152,9 146,7 140,5 152,4 152,5 164,8 163,5 177,4 189,8 209,2 210,4 217,9 222,4 228,6

Ukraina 143,5 122,1 117,6 101,6 83,8 74,0 56,0 57,5 58,7 61,9 61,6 60,9 60,8 63,7 59,1 60,0 61,4 58,7 59,5 54,8

Polska 147,5 140,0 131,3 130,0 133,1 136,2 137,0 137,1 115,1 109,3 102,2 103,3 102,7 101,7 100,5 97,1 94,4 87,4 83,7 77,4

Republika Czeska 22,4 19,5 18,5 18,3 17,4 17,2 16,5 16,1 16,1 14,3 14,9 15,1 14,5 13,6 13,3 13,3 13,4 12,9 12,7 11,0

Niemcy 76,6 72,7 72,2 64,2 57,6 58,9 53,2 51,2 45,3 43,8 37,4 30,7 29,2 28,8 29,2 28,0 23,8 24,2 19,1 15,0
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rosja 85,5 64,1 65,3 57,3 51,9 55,6 50,7 48,1 47,7 54,9 51,0 53,8 52,3 56,6 61,1 55,5 54,0 57,4 54,4 55,9

Ukraina 62,3 52,9 49,9 38,8 32,5 25,8 20,5 23,2 24,7 26,3 27,8 28,5 27,5 26,3 26,2 23,2 23,1 21,5 19,8 18,2

Polska 28,8 25,8 25,7 26,4 26,5 28,7 25,7 26,5 22,0 21,4 17,2 17,1 15,9 16,1 16,5 14,1 14,6 13,6 12,0 8,5

Republika Czeska 14,4 12,7 12,6 11,1 10,9 10,8 10,4 10,0 9,5 8,0 8,1 7,9 7,6 7,9 7,3 7,1 7,7 7,7 7,5 5,9

Niemcy 44,6 40,7 39,2 35,3 30,3 31,7 28,8 27,0 23,6 23,8 18,9 17,1 18,0 17,3 16,6 15,2 13,1 13,8 10,6 9,1
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Producenci węgla kamiennego (Mt)

2007 2008 2009

Chiny 2 466 2 734 2 971

USA 982 1 007 919

Indie 454 489 526

Australia 325 325 335

Indonezja 224 235 263

RPA 248 252 247

Rosja 218 222 229

Kazachstan 94 106 96

Polska 88 84 78

Kolumbia 70 74 73

Ukraina 59 60 55

Wietnam 43 39 42

Korea Północna 24 25 29

Kanada 33 33 28

Wielka Brytania 17 18 18

Pozostali 98 90 80

SUMA 5441,5 5794,0 5989,6

Źródło: IEA

Exporterzy węgla kamiennego (Mt) Importerzy węgla kamiennego (Mt)

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Australia 244 252 262 Japonia 187 184 165

Indonezja 197 203 230 Chiny 51 40 137

Rosja 98 98 116 Korea 88 100 103

Kolumbia 65 68 70 Indie 50 59 68

RPA 66 60 67 Tajwan 59 58 60

USA 53 74 53 Niemcy 46 45 39

Kanada 30 32 28 Wielka Brytania 43 44 38

Wietnam 32 19 26 Rosja 23 31 24

Chiny 53 45 23 Turcja 23 20 20

Kazachstan 30 43 23 USA 33 31 20

Pozostali 58 51 47 Pozostali 299 295 253

SUMA 925,6 943,2 943,6 SUMA 903,3 907,2 926,5

Źródło: IEA Źródło: IEA
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Exporterzy węgla koksującego (Mt)

2008 2009

Australia 137 125

USA 39 34

Indonezja 30 30

Kanada 27 21

Rosja 14 11

Republika Czeska 4 3

Nowa Zelandia 3 2

Polska 2 2

Chiny 4 2

Belgia 0 1

Pozostali 1 2

SUMA 258,6 232,3

Źródło: IEA
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Rachunek zysków i strat (mln PLN) 2009 2010 2011P* 2012P 2013P 2014P 2015P

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 470 7 289 10 627 9 958 9 558 8 984 8 801

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -4 623 -4 727 -6 337 -5 978 -6 138 -6 269 -6 278

Zysk brutto ze sprzedaży -153 2 562 4 289 3 980 3 420 2 714 2 523

Koszty sprzedaży -196 -191 -282 -264 -253 -238 -233

Koszty ogólnego zarządu -378 -425 -523 -546 -563 -580 -591

Pozostałe przychody operacyjne 36 32 46 43 41 39 38

Pozostałe koszty operacyjne -27 -30 -44 -41 -40 -37 -36

Zysk z działalności operacyjnej -717 1 947 3 487 3 172 2 606 1 898 1 700

Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych 1 0 0 0 0 0 0

Przychody finansowe 51 57 102 134 153 148 147

Koszty finansowe -138 -137 -136 -136 -136 -136 -136

Zysk brutto ze sprzedaży -802 1 866 3 453 3 171 2 623 1 911 1 712

Podatek dochodowy 133 -365 -673 -618 -512 -373 -334

Zyski (straty) mniejszości 23 -48 -29 -5 -4 -4 -5

Zysk (strata) netto -646 1 454 2 751 2 547 2 108 1 534 1 374

Bilans (mln PLN) 2009 2010 2011P* 2012P 2013P 2014P 2015P

Aktywa Trwałe 7 162 7 210 8 251 8 918 9 732 10 510 11 114

Wartości niematerialne i  prawne 34 42 42 42 42 42 42

Rzeczowe aktywa trwałe 6 616 6 718 7 731 8 365 9 141 9 877 10 431

Jednostki stowarzyszone 9 9 9 9 9 9 9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 322 230 230 230 230 230 230

Pozstałe aktywa długoterminowe 182 212 240 273 310 353 402

Aktywa Obrotowe 1 972 3 401 5 609 6 554 7 102 6 811 6 770

Zapasy 328 517 744 697 679 647 642

Należności 842 955 1 381 1 295 1 242 1 168 1 144

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 60 88 82 79 74 73

Instrumenty pochodne 1 1 0 0 0 0 0

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 0 12 0 0 0 0 0

Środki pieniężne i  inne aktywa pieniężne 788 1 856 3 396 4 480 5 102 4 922 4 910

AKTYWA RAZEM 9 134 10 611 13 861 15 472 16 834 17 321 17 884

Kapitał Własny 4 799 6 103 8 941 10 663 12 007 12 488 13 094

Kapitał podstawowy 1 209 1 209 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261

Kapitał zapasowy 387 387 387 387 387 387 387

Zyski zatrrzymane 2 992 4 253 7 215 8 937 10 280 10 761 11 367

Kapitały mniejszości 211 253 78 78 78 78 78

Zobowiązania 4 335 4 509 4 920 4 809 4 827 4 833 4 790

Zobowiązania długoterminowe 2 193 2 287 2 865 2 838 2 844 2 846 2 836

Kredyty i  pożyczki 10 8 8 7 7 7 7

Instrumenty pochodne 12 0 0 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i  podobne 1 657 1 746 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

Pozostałe rezerwy 421 372 498 498 498 498 498

Zobowiązania handlowe i  pozostałe 94 161 459 433 439 442 432

Zobowiązania krótkoterminowe 2 142 2 222 2 055 1 970 1 983 1 987 1 954

Kredyty i  pożyczki 329 102 98 92 88 83 81

Instrumenty pochodne 44 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 3 3 3 3 3 3

Rezerwa na świadczenia emerytalne i  podobne 170 200 211 211 211 211 211

Pozostałe rezerwy 312 410 234 234 234 234 234

Zobowiązania handlowe i  pozostałe 1 286 1 508 1 508 1 430 1 446 1 456 1 425

PASYWA RAZEM 9 134 10 611 13 861 15 472 16 834 17 321 17 884

Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln PLN)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -61 2 236 3 004 3 509 3 145 2 630 2 341

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 248 -798 -1 541 -1 588 -1 751 -1 746 -1 579

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 164 -371 -163 -837 -772 -1 063 -774

Wskaźniki

ROE -13% 27% 37% 26% 19% 13% 11%

ROCE -15% 33% 55% 43% 32% 21% 17%

Dług netto -449 -1 745 -3 290 -4 380 -5 006 -4 832 -4 822

Źródło: JSW, P - prognoza PKO Dom Maklerski, *pro forma uwzględnia KK Zabrze; skorygowane o koszt emisji akcji serii C (537 mln PLN)



Objaśnienie u Ŝywanej terminologii fachowej  
min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni 
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji 
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki 
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne naleŜące do spółki, w ogólnej liczbie 
akcji 
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych 
ROA - stopa zwrotu z aktywów 
EBIT - zysk operacyjny 
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 
EPS - zysk netto na 1 akcję 
DPS - dywidenda na 1 akcję 
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję 
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS 
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji 
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA 
marŜa brutto na sprzedaŜy - relacja zysku brutto na sprzedaŜy do przychodów netto ze sprzedaŜy 
marŜa EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaŜy 
marŜa EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaŜy 
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaŜy 

Rekomendacje stosowane przez DM  
KUPUJ - uwaŜamy, Ŝe akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał wzrostu 
AKUMULUJ - uwaŜamy, Ŝe akcje spółki posiadają potencjał wzrostu nie większy niŜ 15% 
NEUTRALNIE - oczekujemy względnie stabilnych notowań akcji spółki 
REDUKUJ - uwaŜamy, Ŝe akcje spółki posiadają potencjał spadku nie większy niŜ 15% 
SPRZEDAJ - uwaŜamy, Ŝe akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał spadku 
Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, Ŝe w tym okresie zostaną 
zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zaleŜności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest 
określona. ZastrzeŜenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, Ŝe horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyŜszonym ryzy-
kiem. 

Stosowane metody wyceny  
DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pienięŜnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaź-
ników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowa-
nych dywidend jest duŜa wraŜliwość na przyjęte załoŜenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie moŜna 
ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezaleŜność w stosunku do 
bieŜących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, Ŝe bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś 
ryzyko, Ŝe w danej chwili rynek moŜe nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. 

Powi ązania, które mogłyby wpłyn ąć na obiektywno ść sporz ądzonej rekomendacji  
Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien 
zakładać, Ŝe DM ma zamiar złoŜenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule  
Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie 
publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem naleŜytej 
staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieŜące spółki), jednak DM nie gwarantuje, Ŝe są one w pełni 
dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy 
są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu załoŜeń, które w przyszłości mogą okazać się 
nietrafne. DM nie udziela Ŝadnego zapewnienia, Ŝe podane prognozy sprawdzą się. DM moŜe świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej 
działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, Ŝe świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o 
charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, Ŝe 
przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych 
rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych równieŜ na 
podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.  

Telefony kontaktowe 

Wydział Analiz Rynkowych 

Dyrektor         Grzegorz Zawada, CFA 
         (022) 521 79 43  
         grzegorz.zawada@pkobp.pl  

Handel, media, telekomunikacja, informatyka    Włodzimierz Giller 
         (022) 521 79 17  
         wlodzimierz.giller@pkobp.pl 

Sektor wydobywczy,  materiały budowlane     Artur Iwański, CFA 
         (022) 521 79 31  
         artur.iwanski@pkobp.pl  

Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy     Monika Kalwasińska 
         (022) 521 79 41  
         monika.kalwasinska@pkobp.pl  

Sektor energetyczny, deweloperski     Stanisław Ozga, CFA         
         (022) 521 79 13  
         stanislaw.ozga@pkobp.pl  

E-commerce, analiza techniczna      Przemysław Smoliński 
         (022) 521 79 10  
         przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl  

 

Wydział Klientów Instytucjonalnych   
 

Dariusz Andrzejak  (0-22) 521 91 39    Piotr Dedecjus  (0-22) 521 91 40  
    dariusz.andrzejak@pkobp.pl      piotr.dedecjus@pkobp.pl  

Krzysztof Kubacki  (0-22) 521 82 10    Magdalena Kupiec  (0-22) 521 91 50     
   krzysztof.kubacki@pkobp.pl      magdalena.kupiec@pkobp.pl   

Tomasz Ilczyszyn   (0-22) 521 82 10    Paweł Kochut  (0-22) 521-82-14  
   tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl       pawel.kochut@pkobp.pl   

Tomasz Zabrocki  (0-22) 521-82-13      
   tomasz.zabrocki@pkobp.pl   

PKO Dom Maklerski 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

tel. (0-22) 521-80-00, fax (0-22) 521-79-46 

e-mail: infodm@pkobp.pl 


