12

W W W.NOW YGORNIK.PL

1–15 C Z E R W C A 2 018

A K T U A L N O Ś C I
Wyniki lw Bogdanka za i kw. 2018 roku

Pod presją utrudnień
LW Bogdanka, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów
polskiego rynku energetycznego, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. Przychody Grupy LW Bogdanka
spadły w tym okresie o 14,3 proc., do 398,7 mln złotych z 465,2
mln złotych przed rokiem. Skonsolidowana EBITDA wyniosła
127,5 mln złotych, zysk operacyjny – 28,5 mln złotych, a zysk
netto: 23,2 mln złotych.

Na osłabienie wyników wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się na przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji na niższą
produkcję i sprzedaż.
Z drugiej strony, pozytywnie na wynik finansowy wpłynęło
rozliczenie ugody zawartej pomiędzy spółką a konsorcjum
firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni
wpływ na zysk operacyjny i EBITDA z tego tytułu wyniósł
ok. 28,7 mln złotych.
– Utrudnienia, z jakimi mieliśmy do czynienia w minionym kwartale, były przejściowe. Już od marca produkcja
odbywa się zgodnie z planem. Podtrzymujemy tegoroczny
plan wydobycia na poziomie nie niższym niż 9 mln ton – poinformował Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka SA.
– Koncentrujemy się obecnie na przygotowaniach do udostępnienia, poprzez istniejącą infrastrukturę podziemną,
złoża Ostrów, na które koncesję wydobywczą otrzymaliśmy
w listopadzie ubiegłego roku. Uruchomienie pierwszej ściany
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jest planowane ok. 2020 roku
– dodał prezes.
Produkcja węgla handlowego w okresie styczeń–marzec 2018 roku wyniosła blisko
2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla
ukształtowała się natomiast
na poziomie 2,0 mln ton, wobec 2,4 mln ton rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł
56,7 proc., wobec 66,7 proc.
przed rokiem.
Udział spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce
wyniósł po I kwartale 2018
roku 16,5 proc. Z kolei udział
w dostawach węgla do energe- Na osłabienie wyników wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się
tyki ukształtował się na pozio- na przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji na niższą produkcję i sprzedaż
mie 22,7 proc.
Bogdanka złożyła w maju wniosek o koncesję wydobywo przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom
czą na złoże K-6 i K-7. Zasoby operatywne objęte projektem
zasobów o kolejne 60–70 mln ton. Pierwsza ściana na złożu K-6
zagospodarowania złoża w okresie obowiązywania koncesji,
i K-7 może zostać uruchomiona w 2022 roku, przy założeniu,
że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku.
o którą wnioskuje spółka, czyli do 2046 roku, szacowane są na

66 mln ton. W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić
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technicznych

