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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA 
 

 

 

Od czasu wydania ostatniej rekomendacji otoczenie spółki pogorszyło się. 

Dekoniunktura gospodarcza i związany z nią spadek popytu na stal przełożyły się 

na niższe ceny węgla koksowego i koksu na świecie. Dalszy spadek cen w 2012 r. 

jest bardzo prawdopodobny. Z potencjalnych czynników mogących sprzyjać 

notowaniom akcji dostrzegamy: utrzymanie się bardzo niskiego kursu złotego 

wobec dolara i euro, wzrost wolumenu wydobycia węgla i przejęcie Koksowni 

Victoria. Poza spadkiem cen produktów negatywnie na notowania wpływać może 

potencjalny dalszy wzrost kosztów z tyt. świadczeń pracowniczych (w tym węgla 

deputatowego) oraz ryzyko znaczącego wzrostu poziomu opodatkowania 

wydobywanego węgla w nieco dalszej przyszłości – na co wskazują działania 

podjęte wobec KGHM. Ze względu na ryzyko podatkowe do ceny wynikowej 

przyjęliśmy 10%-owe dyskonto. Obniżamy cenę docelową dla Spółki do 110,9 

zł/akcję, a rekomendację do akumuluj. 

 

 

 

Od momentu debiutu giełdowego zmaterializował się negatywny scenariusz spadku cen 

węgla koksowego i koksu na świecie. Kryzys zadłużeniowy w strefie euro, jak i 

pogłębione obawy o kondycję globalnej gospodarki doprowadziły do spadku 

zapotrzebowania i produkcji stali oraz jej cen. W efekcie obniżył się popyt na koks i 

węgiel koksowy. Począwszy od sierpnia zarysował się wyraźny trend spadkowy cen 

koksu oraz węgla koksowego (w USD). Ceny (benchmark) koksu spadły z ok. 515 

USD/tonę w II kwartale 2011 r. do ok. 405 USD/tonę w IV kwartale br. Dla analogicznego 

horyzontu czasowego ceny benchmark węgla koksowego typu 35 spadły z 330 USD/tonę 

do 285 USD/tonę. Ceny koksu cechowały się w ostatnim czasie większą zmiennością niż 

ceny węgla koksowego. Wspomniane wydarzenia, powiązane z ogólną dekoniunkturą na 

rynkach akcji wpłynęły na 35%-owy spadek notowań akcji JSW względem ceny z debiutu 

giełdowego. 

W ostatnich miesiącach nastąpił znaczący wzrost kursów walut obcych. Ceny sprzedaży 

produktów spółki oparte są o benchmarki ustalane na rynku światowym w USD (głównie 

umowy pomiędzy dostawcami z Australii a odbiorcami z Chin). Pomimo faktu, że 

znacząca część produkcji grupy sprzedawana jest na rynku krajowym, również w jej 

przypadku wzrost kursu walutowego w pewnym horyzoncie czasowym bezpośrednio 

przekłada się na cenę sprzedawanych produktów. W naszym modelu przyjmujemy średni 

kurs dolara na 2012 rok na ostrożnym poziomie 3,05 zł. Obecny kurs amerykańskiej 

waluty (ok. 3,4 zł) w znaczącym stopniu rekompensuje spadek cen koksu i węgla 

koksowego wyrażonych w USD. Osłabienie złotówki skutkuje wzrostem realizowanej 

marży zysku operacyjnego i marży netto, gdyż przeważająca część kosztów Grupy jest 

ponoszona w PLN. 

Istnieje ryzyko, że w przyszłości Skarb Państwa znacząco podniesie obciążenia 

podatkowe od wydobywanego węgla. Sytuacja ta bezpośrednio przełożyłaby się na 

spadek wyceny giełdowej i przyszłych zysków Grupy JSW. Uważamy, że rynek już w 

pewnym stopniu dyskontuje to ryzyko w wycenie akcji. W naszej ocenie jednym z 

możliwych scenariuszy jest sprzedaż w pierwszej kolejności części akcji JSW (schodząc 

maksymalnie do 34%) i/lub upublicznienie pozostałych spółek węglowych (Katowicki 

Holding Węglowy oraz Kompania Węglowa) przez Ministra Skarbu. Następnie nie można 

wykluczyć bardzo znaczącego zwiększenia opodatkowania wydobywanych złóż w 

przypadku zaistnienia „nagłej potrzeby fiskalnej”. Podobny przebieg sytuacji miał miejsce 

w przypadku KGHM (sprzedaż 10% akcji w styczniu 2010 r. – projekt podatku od kopalin 

z grudnia 2011 r. ). 

 

AKUMULUJ 
Poprzednio Kupuj z dnia 9 sierpnia 2011 roku  
-cena docelowa 170 zł 
Cena bieżąca 87,0 PLN 

Cena docelowa 110,9 PLN 

Potencjał wzrostu 27,5% 

Kapitalizacja  10 371 mln PLN 

 

STRUKTURA AKCJONARIATU 

Skarb Państwa 60,42%1 

Pozostali 39,58% 

1- obecnie 

PROFIL SPÓŁKI: 

Grupa JSW to największy producent wysokiej 

jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i 

znaczący producent koksu w Unii 

Europejskiej. W skład Grupy wchodzi m.in. 5 

kopalń węgla kamiennego, 3 koksownie 

(Przyjaźń, Zabrze, Victoria) oraz dwie spółki 

z części energetycznej Grupy (SEJ i PEC).  

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI 

 Wysoki udział węgla koksowego typu 
hard  w strukturze wydobycia 

wyższe marże niż u konkurencji 

 Niski kurs złotego  

pozytywny wpływ na marże 

CZYNNIKI RYZYKA: 

 Wysoka dźwignia operacyjna (wysokie 
koszty stałe) 

 Silna pozycja związków zawodowych  

 Ryzyko wzrostu obciążeń fiskalnych w 
przyszłości 
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Analityk, Makler p. w. 
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Środki pieniężne 

 

Na dzień 30 września Grupa posiadała na kontach 2 644 mln zł środków pieniężnych (ponad 22 zł/akcje) oraz 184,2 mln zł innych 

krótkoterminowych aktywów finansowych (lokaty). Uwzględniając zapłatę ceny za przejmowane ZK Victoria oraz PEC do 31 grudnia 

br. Grupa powinna dysponować zbliżonym stanem gotówki na koniec roku. Tym samym JSW byłaby w stanie sfinansować wypłatę 

dywidendy nawet na poziomie 100% skonsolidowanego zysku netto za 2011 rok bez zaciągania nowego długu. Dług netto 

(uwzględniający zobowiązania finansowe o charakterze odsetkowym) jest ujemny i wynosi  - 2 328, mln zł. Zwracamy uwagę, że 

wartość ta metodologicznie nie uwzględnia wyliczonej aktuarialnie wartości zobowiązań z tyt. deputatu węglowego – tj. 1 273,8 mln 

zł na koniec III kwartału 2011 roku. Niemniej jednak gotówkowe płatności z tyt. zobowiązań pracowniczych (w tym deputatów) 

ponoszone są wyłącznie na poziomie zysku operacyjnego, a nie kosztów finansowych. W pozycji kosztów odsetkowych dotyczących 

rozliczenia dyskonta z tytułu długoterminowych rezerw ujmowane są koszty odsetek wynikające ze wzrostu wartości bieżącej 

zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych powstałe na skutek zbliżania się terminu rozliczenia wraz z upływem czasu. 

Pomimo tak wysokiego poziomu gotówki Spółka sondowała w ostatnim czasie rynek pod kątem emisji obligacji o wartości ok. 1 mld 

zł. Przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych, nawet w obliczu wysokich nakładów inwestycyjnych i wyższej od oczekiwanej 

przez rynek stopy wypłaty dywidendy, Grupa nie powinna być zmuszona do finansowania się kapitałem dłużnym. Badanie rynku 

pod tym kątem należy raczej traktować jako sposób zabezpieczenia sobie sfinansowania projektów inwestycyjnych na ewentualne 

trudniejsze czasy. 

 

System motywacyjny 

 

Celem Zarządu jest wprowadzenie w 2012 r. nowego systemu wynagradzania powiązanego z efektami pracy dla pracowników 

wykonujących prace w ścianach,  przodkach (roboty korytarzowe) oraz przy zbrojeniu i likwidacji. System oparty ma być na 

dodatkowych premiach, uzależnionych od wydajności pracy i efektywności Spółki. Zwracamy uwagę, że nie będzie on się wiązał z 

obniżeniem wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Ma on umożliwić wprowadzenie możliwości systemowego zwiększenia 

wydobycia i optymalnego wykorzystania potencjału pracowników. W chwili obecnej ciężko o ocenę przełożenia tego systemu 

wynagradzania na zysk operacyjny ze względu na brak bardziej szczegółowych parametrów. Spółka zakłada wzrost wynagrodzeń na 

przyszły rok na poziomie inflacji, tj. 2,8%. 

 

Program Inwestycyjny 

 

Od momentu debiutu giełdowego JSW przeprowadziła dwie znaczące akwizycje. Pomiędzy MSP a JSW podpisana została warunkowa 

umowa sprzedaży 85% Koksowni Victoria za 413,9 mln zł. Warunkiem zawieszającym była zgoda UOKIK-u, która to została 

uzyskana w dniu 19 grudnia. Transakcję tę postrzegamy pozytywnie. Cena płacona przez JSW nie jest wygórowana, natomiast sama 

koksownia produkuje głównie bardziej wyspecjalizowany koks odlewniczy. Wałbrzyska firma odpowiada za 35% produkcji koksu 

odlewniczego w Europie. Popyt na ten produkt jest bardziej stabilny, niż np. na koks wielkopiecowy, co przekłada się również na 

niższe ryzyko operacyjne (wahania cen). Inna jest również struktura odbiorców.  Pod koniec września br. Grupa JSW (poprzez SEJ) 

kupiła od Skarbu Państwa akcje Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Jastrzębie. Przeniesienie własności 85% akcji PEC miało 

miejsce 20 grudnia. Wartość transakcji wyniosła 144,5 mln zł. Ze względu na brak aktualnych, szczegółowych danych finansowych 

nie uwzględniamy nabycia Koksowni Victoria oraz PEC w modelu finansowym (zarówno brak wydatku środków, jak i wpływu po 

przejęciu podmiotów na wzrost przychodów Grupy JSW). Uwzględniając wartość transakcji oraz podstawowe parametry finansowe 

podmiotów należy stwierdzić, że akwizycja nie powinna wpłynąć negatywnie na wycenę giełdową Spółki. 

Według informacji podanych podczas ostatniej konferencji wynikowej Spółki, w związku z obecnie trwającym spowolnieniem 

gospodarczym oraz kryzysem zadłużeniowym krajów strefy euro, analizowane jest opóźnienie części inwestycji. W naszej ocenie 

może to dotyczyć szczególnie segmentu koksowego. Zapotrzebowanie w Europie na koks wielkopiecowy spada. Większość hut 

wchodzi w skład koncernów metalurgicznych. W związku z czym w pierwszej kolejności ograniczają one zakupy u zewnętrznych 

dostawców, takich jak Grupa JSW. Lepsza sytuacja ma miejsce w segmencie węgla koksowego. Koksownie muszą utrzymywać 

pewien minimalny techniczny poziom produkcji. JSW w pełni może korzystać z premii geograficznej na rynku europejskim, a 

możliwość sprzedaży całej produkcji węgla koksowego wydaje się być niezagrożona. Po ostatnich komunikatach termin realizacji 

znaczącej inwestycji w SEJ jest niezagrożony. Rozpoczęto budowę bloku fluidalnego o mocy 70 megawatów elektrycznych w 

Elektrociepłowni Zofiówka (część SEJ) za 635 mln zł, który powstanie do 2015 roku. Obecne moce SEJ wynoszą 117 MWe, co 

przekłada się na produkcję energii elektrycznej na poziomie 538,3 tys. MWh (za 2010 r.). Wzrost mocy energetycznych będzie miał 

w najbliższych latach przełożenie na spadek kosztu zużycia materiałów i energii. Będzie to wynikało ze wzrostu pokrycia 

zapotrzebowania Grupy na energię elektryczną przez produkcję własną w 2015 roku. Pozytywny efekt oddania nowych mocy 

zostanie w pewnym stopniu ograniczony przez wyłączenie z eksploatacji części wyeksploatowanych jednostek SEJ. Cztery 

wyprodukowane w latach 1968-1974 kotły SEJ są już technologicznie przestarzałe (odpowiadają za 58 MWe). Do 2013 roku 

planowane jest zwiększenie mocy produkcyjnych w elektrociepłowni w Koksowni Przyjaźń o 65 MWe do 104 MWe.  
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Nakłady na rozbudowę elektrociepłowni na gaz koksowniczy wyniosą 260 mln zł. Obecna produkcja pokrywa zapotrzebowanie 

własne koksowni – od 2013 znaczące nadwyżki będą sprzedawane przez Koksownie Przyjaźń odbiorcom zewnętrznym.  

 

 

Wydobycie/Produkcja 

 

W 2010 roku Grupa JSW wydobyła 9,1 mln ton węgla koksowego oraz 4,2 mln ton węgla energetycznego. W pierwotnych 

prognozach zakładaliśmy w oparciu o prospekt emisyjny, że łącznie wydobycie spadnie do 13,1 mln ton. Według ostatnich 

zapowiedzi wyniesie ono jedynie ok. 12,6 mln ton. Ze względu na skalę dźwigni operacyjnej spadek ten przekłada się na zauważalnie 

niższy od pierwotnie oczekiwanego zysk operacyjny. W naszym modelu zakładamy, że wydobycie w 2012 roku wzrośnie do 13,3 

mln ton, natomiast w 2013 roku wyniesie 14 mln ton. W dłuższym okresie wydobycie będzie się utrzymywać na poziomie ok. 14 mln 

ton rocznie.  Tym samym na lata 2011-2012 Spółka zrealizuje niższy poziom wydobycia od prognozy przedstawionej w prospekcie 

emisyjnym. Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla planowanego poziomu przyszłego wydobycia jest brak aktów wykonawczych do 

nowej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Według „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” jej restrykcyjna interpretacja (kwestie tzw. 

„maksymalnej metanowości”) może doprowadzić do spadku wydobycia nawet o 0,5-1 mln ton w przyszłym roku. JSW zdementowała 

w ostatnim czasie te pogłoski. Wskazano na podjęte w II połowie 2011 roku działania zwiększenia efektywności odmetanowania, co 

ma umożliwić osiągnięcie zakładanego wzrostu wydobycia, pomimo zaostrzenia przepisów. Sama Spółka nie jest w posiadaniu 

ostatecznego projektu rozporządzenia regulującego m.in. profilaktykę zagrożenia metanowego – a zatem nie może dokładniej 

oszacować skutków zmian legislacyjnych. 

Ze względu na spadek popytu koksownie JSW ograniczyły produkcję i wykorzystują obecnie jedynie ok. 80% mocy produkcyjnych. 

W związku z tym w modelu zmniejszono zakładaną produkcję na lata 2011-2013. Obniżyliśmy prognozy produkcji koksu o 10% w 

2012 i 2013 roku.  

 

Prognoza wyników finansowych 
 

 

Celem zachowania współmierności w prezentowanej poniżej prognozie wyników finansowych oraz modelu DCF przyjmujemy dane 

pro-forma. Uwzględniają one całkowitą liczbę akcji wynikającą z emisji akcji serii C i D – tj. 119 297 920 sztuk. Uwzględniamy wyniki 

KK Zabrze, tak jakby Grupa ta była konsolidowana od 1 stycznia 2011 r., co wpływa m.in. na wyższy przychód segmentu koksu i 

niższy przychód segmentu węgla (niższa sprzedaż poza Grupę). W sprawozdaniach Grupy JSW Grupa KKZ konsolidowana jest od 1 

lipca 2011 r. Prezentowany jest również rachunek wyników w ujęciu pro-forma, tak jak gdyby Grupa KKZ należała do Grupy JSW 

zarówno w 2010, jak i 2011 roku. Pominięty został niegotówkowy koszt z tyt. wydania darmowych akcji serii C wg wyceny 

aktuarialnej ok. 536,9 mln zł., co skutkowało uwzględnionym wzrostem łącznej liczby akcji o wydane 3 954 210 akcji serii C.  

 

Prognozujemy, że w 2011 roku Spółka osiągnie 9,93 mld zł przychodów ze sprzedaży, 2,71 mld zł zysku operacyjnego oraz 2,16 mld 

zł zysku netto (pro-forma). W odniesieniu do pozycji, które będą raportowane w rocznym sprawozdaniu finansowym, z 

uwzględnieniem kosztu wydania akcji serii C oraz braku konsolidacji KKZ w I półroczu, prognozujemy osiągnięcie 9,48 mld zł 

przychodów, 2,10 mld zł zysku operacyjnego oraz 1,56 mld zł zysku netto. Bardzo prawdopodobne jest rozwiązanie części rezerw w 

związku z wyrokiem Trybunału w IV kwartale 2011 roku. Możliwe, że będzie to znacząco ponad 50% wartości utworzonych rezerw. 

Ze względu na pewną niepewność co do samego faktu rozwiązania, jak i brak możliwości wiarygodnego podania samej kwoty nie 

przedstawiamy tego w prognozach i modelu.  

2012 rok powinien przynieść zarówno spadek zysku operacyjnego i zysku netto o ok. 30% względem wyników pro-forma do 

odpowiednio 1,89 mld zł EBIT oraz 1,5 mld zł zysku netto. Spodziewamy się, że przychody Spółki spadną o 9% do 9,1 mld zł. 

Składowe zmiany poziomu przychodów w 2012 roku to wyższy zakładany wolumen produkcji węgla, wyższy średni poziom kursów 

walutowych oraz niższe ceny węgla koksowego i koksu wyrażane w USD i EUR.  W prognozach na 2012 rok zakładamy wzrost puli 

płac o 3,5% względem 2011 roku oraz wielkość premii za wynik dla pracowników na analogicznym do 2011 roku poziomie.  
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WYCENA 

W wycenie przyjęliśmy równą wagę dla obu metod. Ze względu na zwiększone ryzyko wzrostu opodatkowania cenę wynikową 

pomniejszamy o 10%-owe dyskonto. W oparciu o analizę porównawczą i wycenę DCF wyznaczamy wartość docelową 1 akcji Spółki 

na poziomie 110,9 zł. Również z tego względu w oderwaniu od wyznaczonego bezwzględnego potencjału wzrostu decydujemy się na 

obniżenie zalecenia z Kupuj do Akumuluj. 

 Udział Cena 

Wycena metodą DCF 50% 112,7 

Wycena metodą porównawczą 50% 120,8 

Cena wynikowa  116,8 

Cena z uwzględnieniem 10 %-owe dyskonta za ryzyko podatkowe   105,1 

Cena docelowa  110,9 

 

WYCENA METODĄ DCF 

ZAŁOŻENIA DO MODELU 

 Zakładamy stopę wypłaty dywidendy na poziomie 50% począwszy od 2012 roku.  

 Przy wycenie zakładamy dług netto na poziomie z dnia 31 grudnia 2010 roku, co pozwala na uwzględnienie całkowitych 

przepływów za 2011 rok. 

 Wartość kapitałów własnych pomniejszamy o wartość wypłaconej w II kwartale br. dywidendy do Skarbu Państwa.  

 Parametr beta na poziomie 1,1. 

 Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na początek stycznia 2012 roku. 

 Obniżamy prognozę wolumenu produkcji koksu w koksowniach Przyjaźń i KKZ o 10% na lata 2012-2013. 

 Stopa wolna od ryzyka na poziomie 5,8%, premia za ryzyko w wysokości 5%. 

 Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy na poziomie -1% (wynika ze zmniejszających się zasobów węgla). 

 Efektywna stopa podatkowa 19%. 

 Po uwzględnieniu wynegocjowanej podwyżki wynagrodzeń w 2011 roku zakładamy w kolejnych latach wzrost kosztów z tytułu 

świadczeń pracowniczych w tempie założonej inflacji. 

 W prognozach wyników finansowych i modelu DCF nie uwzględniamy potencjalnego rozwiązania rezerw na podatek od 

nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych. W związku z korzystnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – 

potencjalny pozytywny wpływ na wyniki Spółki to 435 mln zł, w tym 161 mln gotówkowo. 

 Przyjmujemy ceny benchmark tak jak w tabeli poniżej. Względem cen benchmark w okresie 2012-2014 przyjmujemy 10%-owe 

dyskonto dla cen węgla Typu 34, 20%-owe dyskonto dla węgla energetycznego. W okresie 2015-2019 dyskonto wynosi 

analogicznie 5% i 10%. Na rok 2012 przyjęto 8%-owe dyskonto dla cen koksu. 

 Względem poprzedniej rekomendacji obniżono wartość zakładanych nakładów inwestycyjnych. Wynika to z zapowiedzi 

przesunięcia lub wstrzymania części inwestycji, głównie w segmencie koksu. 

 W modelu nie uwzględniono nakładów kapitałowych na akwizycje w ZK Victoria oraz SEC. Nie uwzględniono również wpływu 

konsolidacji tych jednostek na przyszłe wyniki, bilans oraz wycenę Grupy JSW. Nakłady inwestycyjne uwzględniają odkup 

udziałów mniejszościowych w Koksowni Przyjaźń dokonany w czerwcu 2011 roku. Nakłady zostały pomniejszone o wartość 

przejętych środków pieniężnych w KK Zabrze. 

 Do wyceny przyjęto łącznie 119 207 920 sztuk akcji Spółki, a więc z uwzględnieniem darmowych akcji serii C dla nieuprawnionej 

do tego ustawowo części załogi Grupy JSW. 
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 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 

Średni kurs USD/PLN 2,95 3,05 2,95 2,85 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Prognoza Cen referencyjnych sprzedaży 
(USD/t): 

         

- Węgiel koksowy Typu 35 (hard) 280 220 220 220 210 210 210 210 210 

- Węgiel koksowy Typu 34 (semi soft) 208 165 165 164 164 164 164 164 164 

- Węgiel do celów energetycznych 120 120 124 124 124 124 124 124 124 

- Koks 430 385 385 385 385 385 385 385 385 

Wydobycie/produkcja w mln ton:          

- Węgiel koksowy Typu 35 (hard) 7 422 7 867 8 317 8 425 8 776 8 687 8 939 8 737 8 994 

- Węgiel koksowy Typu 34 (semi soft) 1 803 2 022 2 134 2 164 1 747 1 650 1 518 1 518 1 518 

- Węgiel do celów energetycznych 3 383 3 404 3 595 3 548 3 287 3 473 3 353 3 378 3 424 

- Koks 3 960 3 766 3 374 3 994 3 885 3 939 3 966 4 515 4 528 

Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców 
zewnętrznych w mln ton: 

         

- Węgiel koksowy Typu 35 (hard) 4 128 4 683 5 505 5 230 5 453 5 313 5 789 5 289 5 535 

- Węgiel koksowy Typu 34 (semi soft) 531 857 1 055 862 370 258 47 20 16 

- Węgiel do celów energetycznych 2 983 3 004 3 195 3 148 2 887 3 073 2 953 2 978 3 024 

Inflacja (wskaźnik wzrostu płac) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Źródło: prognozy NOBLE Securities S.A.; Prospekt JSW 

 

MODEL DCF 

 

W mln zł 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019P 

przychody ze sprzedaży 9 934 9 099 9 453 9 660 9 200 9 203 9 398 9 708 9 895  

zmiana 22,0% -8,6% 3,9% 2,2% -4,8% 0,0% 2,1% 3,3% 1,9%  

zysk brutto ze sprzedaży 3 509 2 712 2 925 2 763 2 389 2 288 2 298 2 367 2 493  

marża brutto 35,3% 29,8% 30,9% 28,6% 26,0% 24,9% 24,5% 24,4% 25,2%  

EBITDA 3 607 2 866 3 195 3 137 2 782 2 623 2 582 2 531 2 547  

EBIT 2 711 1 893 2 085 1 903 1 510 1 390 1 380 1 429 1 535  

marża EBIT 27,3% 20,8% 22,1% 19,7% 16,4% 15,1% 14,7% 14,7% 15,5%  

NOPLAT 2 196 1 533 1 689 1 541 1 223 1 126 1 118 1 158 1 243 1 243 

amortyzacja 895 973 1 110 1 234 1 272 1 233 1 201 1 102 1 012 950 

nakłady inwestycyjne 1 385 1 307 1 482 1 428 1 414 1 020 1 042 1 045 919 950 

kapitał obrotowy 309 -35 20 12 -21 2 12 17 11  

FCFF 1 398 1 234 1 297 1 335 1 102 1 337 1 265 1 197 1 326 1 243 

stopa wolna od ryzyka 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 

premia za ryzyko 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

beta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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koszt kapitału własnego 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 

koszt długu  5,3% 5,8% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

koszt długu po opodatkowaniu 4,3% 4,7% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

dług netto/EV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

WACC 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 

współczynnik dyskonta 1,00 0,90 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,47 0,42 0,42 

wartość bieżąca FCFF 1 398 1 108 1 047 968 718 783 666 566 563  

 

zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy  7 817 

wzrost FCF po okresie prognozy  -1% 

wartość rezydualna 10 007 

zdyskontowana wartość rezydualna 4 249 

wartość firmy  12 066 

dług netto  -1 745 

wypłacona dywidenda 378,8 

wartość kapitałów własnych  13 432 

liczba akcji (tys.) 119 208 

wycena bieżąca 1 akcji (zł) 112,7 

6-cio miesięczny koszt kapitału własnego  5,50% 

cena docelowa (zł) 118,9 

 
 
 

Metodą DCF wyceniamy jedną akcję Spółki na 118,9 zł na akcję. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości wyceny w zależności od 

parametrów przyjętych do wyliczenia wartości rezydualnej. 
 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI 

                     Rezydualna stopa wzrostu FCF  

 -2% -1,5% -1% -0,5% 0% 

WACC – 1,00% 118,5 120,3 122,2 124,3 126,6 

WACC – 0,50% 117,0 118,7 120,5 122,4 124,5 

WACC 115,7 117,2 118,9 120,7 122,6 

WACC + 0,5% 114,5 115,9 117,4 119,1 120,9 

WACC + 1% 113,3 114,6 116,0 117,6 119,3 
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RACHUNEK WYNIKÓW  

w mln zł 20091 20102 2011P2 2012P 2013P 2014P 2015P 

Przychody ze sprzedaży 4 470 8 060 9 934 9 099 9 453 9 660 9 200 

Koszt własny sprzedanych 
towarów i materiałów 4 623 5 339 6 425 6 387 6 528 6 897 6 811 

Zysk brutto na sprzedaży -152 2 721 3 509 2 712 2 925 2 763 2 389 

marża brutto na sprzedaży -3,4% 33,8% 35,3% 29,8% 30,9% 28,6% 26,0% 

Koszty sprzedaży 196 223 289 301 311 321 329 

Koszty ogólnego zarządu 378 456 508 518 529 539 550 

Saldo PDO  9 13 0 0 0 0 0 

EBIT -716 2 056 2 711 1 893 2 085 1 903 1 510 

marża EBIT -16% 25,5% 27,3% 20,8% 22,1% 19,7% 16,4% 

Saldo na działalności 
finansowej -86,5 -93,2 -46,0 -34,2 -35,6 -24,5 -0,3 

Zysk przed 
opodatkowaniem -802 1 963 2 665 1 859 2 049 1 878 1 510 

Podatek dochodowy -133 385 506 353 389 357 287 

Zysk netto -669 1 578 2 159 1 506 1 660 1 521 1 223 

marża netto  -15,0% 19,6% 21,7% 16,5% 17,6% 15,8% 13,3% 

zysk netto przyp. na udziały 
niekontrolujące -23 60 36 25 20 15 10 

zysk netto akcjonariuszy 
jedn. dominującej -646 1 518 2 123 1 486 1 640 1 506 1 213 

Źródło: prognozy NOBLE Securities 1-Grupa JSW; 2- informacje pro forma dla Grupy JSW oraz Grupy KKZ 

Poniżej prezentujemy prognozę bilansu, bez uwzględniana przejmowanych podmiotów. Ze względu na konsolidację w  

sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. PEC oraz Koksowni Przyjaźń powinien nastąpić wzrost sumy bilansowej 

oraz spadek stanu gotówki wobec przedstawionych poniżej prognoz. W odniesieniu do sprawozdania z całkowitych dochodów obie 

spółki będą konsolidowane od 1 stycznia 2012 roku. 

BILANS 

w mln zł 2010 2011P 2012P 

AKTYWA 10 611 13 020 13 589 

aktywa obrotowe, w tym: 3 401 5 308 5 543 

- środki pieniężne  1 856 2 810 2 780 

aktywa trwałe 7 210 7 713 8 047 

PASYWA 10 611 13 020 13 589 

kapitał własny  6 103 8 174 8 600 

zobowiązania długoterminowe  2 287 2 634 2 739 

zobowiązania krótkoterminowe  2 222 2 212 2 250 

- kredyty i pożyczki 111 336 200 

Źródło: prognozy NOBLE Securities 

 



 

 
8 NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA  |  

R E K O M E N D A C J A  

WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ 

Wycenę oparto o dwie grupy porównawcze. Pierwszą grupę porównawczą stanowią światowe spółki wydobywcze. Druga Grupa 

składa się z 3 spółek węglowych notowanych na warszawskiej giełdzie (NWR, Bogdanka i Sadovaya). Przyjęto podwójną wagę dla 

wskaźników na 2012 rok. W przypadku wyceny porównawczej dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wycenę JSW 

wyliczono w oparciu średnią ważoną. Ze względu na najbardziej zbliżony profil i skalę działalności JSW do NWR przypisano tej 

spółce wagę 60%. Bogdanka i Sadovaya otrzymały wagę po 20%. Wycena bieżąca jednej akcji Spółki w oparciu o średnią z wycen 

wyniosła 120,8 zł . 

 kraj P/E11 P/E12 P/E13 EV/EBITDA 11 EV/EBITDA 12 EV/EBITDA 13 

Alpha Natural Resources INC USA 10,0 11,7 7,7 4,3 3,3 3,5 

Peabody Energy Corp USA 8,6 6,7 6,2 4,8 3,7 3,4 

Walter Energy USA 8,6 7,6 6,7 5,8 4,4 4,4 

China Coal Energy Chiny 12,1 10,2 8,3 8,1 6,5 5,4 

Yanzhou Coal Mining CO-A Chiny 8,6 7,6 6,7 5,8 4,4 4,4 

BHP Billiton LTD Australia 8,4 8,3 7,8 4,8 4,4 4,1 

Anglo American Wielka Brytania 7,2 6,2 5,5 5,0 4,6 4,2 

Raspadskaya Rosja 9,8 7,1 4,9 5,3 4,0 2,9 

mediana  8,6 7,3 6,4 5,0 4,4 4,2 

JSW  4,9 7,0 6,3 2,9 3,6 3,2 

EV JSW  18 268 10 904 10 537 17 979 12 660 13 307 

dług netto      -2 474 -2 580 -3 115 

implikowana wartość kap. 
własnego  18 268 10 904 10 537 20 453 15 240 16 422 

waga wskaźnika  0,125 0,25 0,125 0,125 0,25 0,125 

wartość kap. własnego na akcję  153,2 91,5 88,4 171,6 127,8 137,8 

Wycena 123,7       

Źródło: Bloomberg 

 

 kraj waga P/E11 P/E12 P/E13 EV/EBITDA 11 EV/EBITDA 12 EV/EBITDA 13 

NWR Czechy 60% 6,6 6,5 7,6 3,4 3,4 4,0 

Bogdanka Polska 20% 20,8 10,8 7,1 9,6 5,6 4,1 

Sadovaya Ukraina 20% 5,4 2,8 2,2 5,8 3,6 1,9 

średnia ważona   9,2 6,6 6,4 5,1 3,9 3,6 

JSW   4,9 7,0 6,3 2,9 3,6 3,2 

EV JSW   19 514 9 855 10 486 18 422 11 045 11 432 

dług netto      -2 474 -2 580 -3 115 

implikowana wartość kap. 
własnego  

 
19 514 9 855 10 486 20 896 13 625 14 546 

waga wskaźnika   0,125 0,25 0,125 0,125 0,25 0,125 

wartość kap. własnego na akcję   163,7 82,7 88,0 175,3 114,3 122,0 

Wycena 117,9        

Źródło: Bloomberg 
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OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ 

W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES SA 

BV – wartość księgowa 
EV – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto 
EBIT – zysk operacyjny 
NOPLAT – zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku  
EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację 
EPS – zysk netto przypadający na 1 akcję 
DPS – dywidenda przypadająca na 1 akcję 
P/E – stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję 
P/EBIT – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję 
P/EBITDA – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję 
P/BV – stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję 
MC/S – stosunek kapitalizacji spółki do przychodów spółki 
EV/EBIT – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego 
EV/EBITDA – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację  
ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego 
ROA – stopa zwrotu z aktywów 
WACC – średni ważony koszt kapitału  
FCFF – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli  
Beta – współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu 

PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI 

Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora rekomendacji według stanu na dzień jej sporządzenia. 

Podstawą do sporządzenia rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane autorowi rekomendacji do dnia jej sporządzenia.  

Przedstawione w rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie  
o analizę przeprowadzoną przez autora rekomendacji, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które  
w przyszłości mogą okazać się nietrafne.  

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. 

Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie  
6 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klientom NOBLE Securities SA. 

Rekomendacja, z uwagi na intencję NOBLE Securities SA co do wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla swoich Klientów, ma charakter 
jednorazowy i NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie planują jej aktualizacji, przy czym jest możliwe, że rekomendacja zostanie 
zaktualizowana w przypadku osiągnięcia przez instrument finansowy ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji lub też w przypadku gdy 
NOBLE Securities SA zamieści w treści rekomendacji wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji – w takim 
przypadku rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 12 miesięcy, chyba że wcześniej NOBLE Securities SA podejmie decyzję  
o zaniechaniu rekomendacji dotyczących danego emitenta lub danego instrumentu finansowego. 

Wskazanie kierunku rekomendacji jest wyznaczone oczekiwaną przez autora rekomendacji stopę zwrotu z inwestycji: 
 KUPUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00% 
 AKUMULUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00%   
 TRZYMAJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od –10,00% do +10,00%  
 REDUKUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od –20,00% do –10,00% 
 SPRZEDAJ – oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00%  

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie wskazanego kierunku zalecenia od bezwzględnej oczekiwanej stopy zwrotu 

SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY ZASTOSOWANYCH W REKOMENDACJI 

Metoda DCF – uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych 
generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu. 

Metoda porównawcza – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda 
DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku 
porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 

POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE  MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM REKOMENDACJI 

Autor rekomendacji nie jest związany umową z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta. 
 
NOBLE Securities S.A. w czerwcu 2011 r. podpisał umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA z siedzibą w Warszawie 
(Oferującym) w zakresie realizacji przez NOBLE Securities SA czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszej publicznej oferty na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanej przez Skarb Państwa wśród Inwestorów Indywidualnych oraz w zakresie współpracy Oferującego i 
NOBLE Securities SA w zakresie organizacji sprzedaży akcji Emitenta.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_w%C5%82asny
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Wynagrodzenie autora rekomendacji nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości 
inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez NOBLE Securities SA.  

Ponadto NOBLE Securities SA informuje, że: 
 Emitent nie jest akcjonariuszem NOBLE Securities SA,  
 Jest możliwe, że NOBLE Securities SA, jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami NOBLE Securities SA, członkowie władz lub inne 

osoby zatrudnione przez NOBLE Securities SA, w tym w szczególności osoby mające dostęp do rekomendacji przed jej upublicznieniem, posiadają, 
mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami 
wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami 
wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Emitent. 

Jest możliwe, że NOBLE Securities SA ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia innych niż wyżej wskazane usług na  rzecz Emitenta  
albo podmiotów wymienionych w rekomendacji. 

Zgodnie więc z wiedzą Zarządu NOBLE Securities SA oraz autora rekomendacji pomiędzy Emitentem a NOBLE Securities SA, osobami powiązanymi  
z NOBLE Securities SA oraz autorem rekomendacji nie występują inne niż wskazane w treści rekomendacji lub w zastrzeżeniach 
zamieszczonych pod treścią rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu § 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów  
lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji. 

POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA 

Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie 
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715).  

Rekomendujący zapewnia, że rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty 
i informacje uznane przez autora rekomendacji za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie 
gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu 
rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. 

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji, 
ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych. 
Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. 

Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi: 
 oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 
 podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania, 
 publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  
o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439), 

 zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta. 

Rekomendacja: 
 od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom NOBLE Securities SA, 
 nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom NOBLE Securities SA zostanie upubliczniona 

poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a ponadto NOBLE Securities SA nie wyklucza również przekazania  
do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości rekomendacji w tym samym terminie co umieszczenie na stronie 
internetowej www.noblesecurities.pl lub w późniejszym terminie, 

 jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  
 nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta, 

ponieważ do rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta, 
 ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie rekomendacji. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją 
makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów 
gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe.       

Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności 
niż wskazywane przez autora rekomendacji czy przez NOBLE Securities SA. 

UWAGI KOŃCOWE 

Dodatkowe informacje o NOBLE Securities SA i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem 
NOBLE Securities SA oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NOBLE Securities SA konfliktom interesów występujących w prowadzonej 
działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.   

Rozpowszechnianie lub powielanie rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NOBLE Securities SA jest zabronione.  

Nadzór nad NOBLE Securities SA w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Jest to druga  rekomendacja dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej sporządzona przez NOBLE Securities SA. Poprzednio Kupuj – cena docelowa 170 zł z 

dnia 9 sierpnia 2011 r. 


