Bogdanka sobie radzi. Mimo kryzysu
Lubelski Węgiel Bogdanka opublikował wyniki za 2014 r. Za rok, który był kolejnym, bardzo trudnym dla sektora węgla kamiennego w Polsce. Mimo spadających cen lubelska kopalnia sobie poradziła. Co nie znaczy, że kryzys jej w żaden sposób nie dotyka. Spółka już zapowiedziała, że będzie cięła m.in. nakłady na inwestycje, spodziewać się także należy zmiany polityki dywidendowej – nowa zostanie ogłoszona do połowy tego roku.
W 2014 r. produkcja węgla netto w Bogdance wyniosła prawie 9,2 mln t (wzrost o 10,1 proc. rdr), a sprzedaż 9,16 mln t (wzrost o 12,5 proc. rdr). Przychody ze sprzedaży przekroczyły 2 mld zł (wzrost o 6 proc. rdr), jednak EBIT spadł o 14,7 proc. rdr do 362,3 mln zł, a EBOTDA o 0,7 proc. do niespełna 750 mln zł. Bogdanka uzyskała w 2014 r. 272,35 mln zł zysku netto (o 17,4 proc. mniej niż rok wcześniej). Jednocześnie Bogdance udało się obniżyć koszty jednostkowe w 2014 r. w porównaniu do roku 2012 aż o 12 proc. Celem jest 15 proc. w roku 2017 (cały czas w odniesieniu do roku 2012). Dzięki temu Bogdanka ma zdecydowanie niższe koszty wydobycia niż kopalnie śląskie, a dzięki ponad dwa razy wyższej efektywności (w tonach na zatrudnionego) osiąga cały czas dodatnie wyniki finansowe. – Oczywiście na Śląsku są inne warunki geologiczne, inne zagrożenia, ale jest też inna organizacja pracy niż u nas czy inne wykorzystanie maszyn – tłumaczył prezes Bogdanki, Zbigniew Stopa.
Udział Bogdanki w polskim rynku węgla energetycznego wzrósł z 14,8 proc. do 16,6 proc., a w sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej z 19,3 proc. do 24,9 proc. Jak zapowiedział prezes Stopa, celem na ten rok jest osiągnięcie odpowiednio 20 i 30 proc. w tych wskaźnikach. Bogdanka zakłada, że w tym roku sprzeda 9,3-9,5 mln ton węgla, mimo, iż jej zdolności produkcyjne po otwarciu nowego zakładu przeróbczego dochodzą już do 10,5-11,5 mln ton w skali roku.
Spółka zakłada także, że jej tegoroczne wydatki inwestycyjne nie przekroczą 560 mln zł, a być może będą nawet mniejsze. Bogdanka zrezygnowała m.in. z inwestycji w Łęczyńskiej Energetyce, zawiesiła także co najmniej do 2017 r. decyzję o modernizacji szybu 1.5 w polu Nadrybie (inwestycja ta pozwoliłaby zwiększyć produkcję roczną nawet do 12 mln ton). – Sytuacja rynkowa nie pozwala nam teraz na realizację tych działań – powiedział prezes Stopa. Kopalnia stawia jednak na inwestycje strategiczne – w lutym zakończył się pierwszy odwiert badawczy w polu Ostrów. Kopalnia nie odpuszcza także walki o koncesję w polu K6-K7.
Prezes nie chciał wprost powiedzieć, czy w nowej polityce dywidendowej, którą poznamy niebawem, należy się spodziewać niższej stopy dywidendy, ale w obecnej sytuacji raczej jest to oczywiste. W latach 2012-2014 spółka przeznaczyła na dywidendę ponad 500 mln zł, a stopa dywidendy wyniosła 3,2-5,1 proc.
Bogdanka cały czas przygląda się tworzeniu tzw. Nowej Kompanii Węglowej. – Cały czas mamy wątpliwości do pomocy publicznej dla tego programu. Takie działania osłabiają konkurencyjna pozycję takich kopalń jak Bogdanka, czy PG Silesia – powiedział Zbigniew Stopa i dodał, że Bogdanka cały czas rozważa skargę do Komisji Europejskiej, jednak uzależnia ją od dalszych działań dotyczących Kompanii Węglowej (w tym sprzedaży węgla po niższej cenie niż rynkowa). Lubelska kopalnia łączy też siły z czechowicką Silesią.
- Dotychczas nawet nie zapraszano nas na rozmowy o nowej strategii dla sektora węgla kamiennego. Teraz się to zmieniło i wraz z prezesem Silesii uczestniczyliśmy w nich 9 marca w Katowicach – powiedział prezes Stopa.
Bogdanka złożyła niedawno prośbę o monitoring dotyczący Kompanii Węglowej w UOKiK, lecz jak na razie nic konkretnego z tego nie wynikło.


