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Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Mied ź S.A. za rok obrotowy 2011,  
uwzgl ędniaj ąca ocen ę systemu kontroli wewn ętrznej  

oraz systemu zarz ądzania ryzykiem istotnym dla Spółki 
 

/przyjęta uchwałą Nr 33/VIII/12 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 r./ 

 
 
Zgodnie z rozdziałem III pkt 1 ppkt 1) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada 
Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem 
oceny systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki. Ocena ta została 
przygotowana w oparciu o przedłoŜone przez Zarząd dokumenty, dyskusje przeprowadzone 
z udziałem Zarządu i innymi osobami zapraszanymi na posiedzenia Rady, a takŜe z uwzględnieniem 
sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz na podstawie wniosków 
wynikających z badania ksiąg rachunkowych Spółki przez Biegłego Rewidenta. 
 
 
1. Realizacja strategii i misji Spółki 
 
Spółka realizuje Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009-2018 zatwierdzoną przez Radę 
Nadzorczą w dniu 23 lutego 2009 r. Zgodnie z załoŜeniami Strategii, KGHM Polska Miedź S.A. 
zamierza dołączyć do grupy duŜych, globalnych producentów miedzi i zwiększyć produkcję miedzi 
górniczej w Grupie Kapitałowej do około 700 tys. ton rocznie.  
W związku ze zbyciem aktywów telekomunikacyjnych w 2011 roku (Telefonia DIALOG S.A., Polkomtel 
S.A.) Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 10 października 2011 r., zatwierdziła aktualizację Strategii Spółki 
wykreślając cel strategiczny „Kontynuacja zaangaŜowania się w branŜy telekomunikacyjnej”. 
Strategia na lata 2009-2018 oparta jest na 5 filarach, w ramach których w 2011 roku realizowano 
następujące działania: 
 
1.1. Filar I - Poprawa efektywno ści 

Podstawowe znaczenie dla budowy wartości Spółki w długim okresie ma kontynuacja działalności  
w branŜy miedziowej jako podstawowego źródła jej przychodów. W związku z powyŜszym 
kontynuowano realizację zadań strategicznych, z których poza projektami inwestycyjnymi na łączną 
kwotę 1 519 mln zł szczególnie istotnymi są: 

− projekt „Efektywność”, w ramach którego od 2009 r. zrealizowano 38 programów: 22 w zakresie 
programów redukcji kosztów TOP oraz 16 programów transformacji procesowej (według koncepcji 
Lean Management) nakierowanych na poprawę efektywności produkcyjnej,    

− projekt centralizacji zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM – utworzone w 2009 roku Centralne 
Biuro Zakupów kontynuowało realizację wspólnej polityki zakupów dla Oddziałów i Grupy 
Kapitałowej KGHM, dzięki której Spółka uzyskała istotne wartości dodane i oszczędności w sferze 
zakupów, głównie inwestycyjnych.   

 
1.2. Filar II - Rozwój bazy zasobowej 

Realizując dąŜenia strategiczne do zwiększenia produkcji do 700 tys. t miedzi górniczej oraz 
dywersyfikacji kosztowej produkcji, KGHM Polska Miedź S.A. w ramach globalnych projektów 
zasobowych: 

− nabyła w 2010 roku projekt miedzi i złota ze złoŜa Afton-Ajax połoŜony w Prowincji Kolumbia 
Brytyjska w Kanadzie. 
W 2011 ukończono prace nad Bankowym Studium Wykonalności projektu Afton-Ajax, które 
potwierdziło główne parametry geologiczno-górnicze projektu Ajax określone do tej pory w sposób 
szacunkowy w raporcie wstępnym z 2009 roku. 

− rozpoczęła proces przyjaznego przejęcia firmy górniczej Quadra FNX Mining Ltd notowanej na 
giełdzie w Toronto w Kanadzie – poprzez zawarcie w dniu 6 grudnia 2011 r. warunkowej 
zobowiązującej umowy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółką Quadra FNX Mining Ltd. 
W marcu 2012 roku transakcja została zakończona – spółka 0929260 B.C. Unlimited Liability 
Company z siedzibą w Vancouver, jednostka pośrednio zaleŜna od KGHM, nabyła od 
dotychczasowych akcjonariuszy 100% akcji Quadra FNX Mining Ltd. 

Celem zabezpieczenia produkcji miedzi elektrolitycznej z koncentratów własnych na stabilnym 
poziomie w długim horyzoncie czasowym, w 2011 roku Spółka kontynuowała prace nad rozwojem 
własnej bazy zasobowej w południowo-zachodniej Polsce i na obszarze ŁuŜyc (Niemcy, Saksonia) 
w projektach lokalnych:  
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− kontynuowano realizowany od 2006 roku projekt udostępnienia obszaru koncesyjnego „Głogowa 
Głębokiego Przemysłowego”,  

− realizowano program prac geologicznych w ramach posiadanych koncesji na złoŜu „Gaworzyce-
Radwanice”, 

− rozpoczęto projekt rozpoznania obszaru koncesyjnego „Synklina Grodziecka”, znajdującego się 
okolicach tzw. Starego Zagłębia Miedziowego k/Bolesławca, 

− przygotowano załoŜenia do projektu rozpoznania geologicznego obszaru złoŜa miedzi „Nowiny” 
znajdującego się blisko granicy niemieckiej w południowo-wschodniej części perykliny śar, 

− kontynuowano projekt rozpoznania złoŜa miedzi „Weisswasser” w Niemczech,  
− prowadzono prace geologiczne dokumentacyjne na obszarze koncesyjnym złoŜa rud niklu 

„Szklary”, na północ od Ząbkowic Śląskich,  
− opracowano wymogi technologiczno-organizacyjne dla realizacji projektu wzrostu produkcji soli 

z 425 tys. t do 1 mln t/rok.  
 
1.3. Filar III - Dywersyfikacja źródeł przychodu i uniezale Ŝnienie si ę od cen energii 

W 2011 r. KGHM kontynuowała realizację inwestycji w branŜy energetycznej. Produkcja energii 
elektrycznej jest z punktu widzenia KGHM jednym z najatrakcyjniejszych sektorów, nieskorelowanym 
z koniunkturą na rynkach metali i jest stabilnym źródłem przychodów. Najistotniejsze projekty Spółki 
w tym obszarze to: 

− „Budowa Bloków Gazowo-Parowych w EC Głogów i EC Polkowice”, 
− „Budowa źródła wytwarzania energii elektrycznej z partnerem branŜowym w oparciu 

o wykorzystanie gazu jako surowca do jej produkcji na terenie obecnej Elektrowni Blachownia”, 
− „Produkcja gazu syntezowego przy wykorzystaniu metody podziemnego zgazowania węgla 

brunatnego w obszarze LGOM”. 

Ponadto istotną inwestycję w zakresie dywersyfikacji stanowią akcje Spółki TAURON Polska Energia 
S.A. W 2011 r. KGHM Polska Miedź S.A. nabyła 71 292 212 akcji TAURON Polska Energia S.A. 
za łączną  kwotę 438 mln zł, głównie od Skarbu Państwa w transakcji realizowanej w formule 
budowania przyspieszonej księgi popytu. Po zrealizowaniu powyŜszej transakcji KGHM Polska Miedź 
S.A. posiadała łącznie 182 110 566 akcji TAURON Polska Energia S.A., stanowiących 10,39% 
kapitału (zgodnie z raportem bieŜącym z dnia 23 marca 2011 r.). Wartość bilansowa akcji TAURON 
Polska Energia S.A. wynosiła na koniec roku obrotowego 974 mln zł. 
 
1.4. Filar IV - Wsparcie regionu 

Istotnym elementem działalności biznesowej Spółki i podnoszenia jej wartości jest społeczna 
odpowiedzialność firmy. W 2011 roku podjęto prace związane z przygotowaniem Strategii Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu KGHM Polska Miedź S.A. (CSR - Corporate Social Responsibility), która 
pozwoli na stworzenie całościowego spojrzenia na kwestie społecznej odpowiedzialności Spółki 
i zintegrowanie dotychczas podejmowanych działań w tym obszarze. Dzięki połączeniu strategii CSR 
z filarami Strategii biznesowej moŜliwe będzie właściwe zarządzanie relacjami z interesariuszami 
Spółki, a przez to realizacja celów strategicznych Spółki.  
 
1.5. Filar V - Rozwój umiej ętno ści i sprawno ści organizacyjnej 

W sferze rozwiązań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A. 
kontynuowano wdraŜanie Systemu Zarządzania Potencjałem Społecznym realizując projekty 
ukierunkowane na:  

− rozwój systemu kształcenia i doskonalenia,  
− planowanie karier i zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie wiedzą,  
− optymalizację procesu rekrutacji i adaptacji,  
− system ocen pracowniczych, system komunikacji wewnętrznej i kształtowanie kultury 

organizacyjnej,  
− zapewnienie odpowiedniej motywacji pracowników.  

Wśród działań związanych z poprawą i rozwojem potencjału organizacyjnego i zarządczego w Spółce 
m.in. naleŜy wymienić:   

− ukończenie projektu reorganizacji słuŜb księgowo-finansowych, polegającego na stworzeniu 
nowoczesnej scentralizowanej organizacji w obszarze finansów i księgowości dla zapewnienia 
wysokiej jakości i funkcjonalności procesu obsługi finansowo-księgowej, 
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− wprowadzenie nowego modelu zarządzania Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w oparciu 
o wyodrębnione piony nadzoru biznesowego dla usprawnienia zarządzania i nadzoru nad spółkami 
Grupy Kapitałowej,  

− uruchomienie projektu dotyczącego opracowania i wdroŜenia standardów metodycznych 
w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelami w KGHM Polska Miedź S.A.,  

− inwestycje kapitałowe w uzdrowiska i lecznictwo, energetykę odnawialną i nowe technologie 
realizowane w ramach Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych 
zarządzanych przez KGHM TFI S.A. 

 
 
2. Warunki makroekonomiczne w 2011 roku  

 
W 2011 roku zanotowane zostały najwyŜsze w historii ceny, zarówno metali przemysłowych, 
jak i szlachetnych. Maksymalna wartość oficjalnej ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (London 
Metal Exchange) została odnotowana 14 lutego i wyniosła 10 148 USD/t. NajwyŜsza w historii 
oficjalna cena srebra na Londyńskim Rynku Kruszców (London Bullion Market Association) została 
odnotowana 28 kwietnia, kiedy cena tego metalu ukształtowała się na poziomie 48,7 USD/troz. 

Średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej w 2011 roku na Londyńskiej Giełdzie Metali wyniosły 
8 811 USD/t i były o 17% wyŜsze niŜ w roku 2010, w którym osiągnęły wartość 7 539 USD/t. 

Średnioroczne notowania srebra na Londyńskim Rynku Kruszców w 2011 roku osiągnęły poziom 
35,12 USD/troz (1 129 USD/kg), co oznacza wzrost o 74% w stosunku do średnich notowań w roku 
2010 – 20,19 USD/troz (649 USD/kg). 

Od początku roku do kwietnia 2011 roku polski złoty systematycznie umacniał się w stosunku do 
dolara i euro. Jednak na początku maja sytuacja na rynku finansowym diametralnie się zmieniła. 
Polska waluta zaczęła tracić na wartości wobec walut krajów rozwiniętych, a tempo osłabienia 
zwiększało się w miarę zbliŜania się do końca roku. Średni kurs USD/PLN (NBP) w 2011 roku wyniósł 
2,96 USD/PLN i był niŜszy w porównaniu z poprzednim rokiem o 2,0% (3,02 USD/PLN). 
 
 
3. Podstawowe wyniki Spółki 
 
3.1. Produkcja górnicza i hutnicza 

Wydobycie urobku w 2011 rok było wyŜsze o 0,4 mln t wagi suchej niŜ w 2010 roku i ukształtowało się 
na poziomie 29,7 mln t. Wzrost wydobycia w 2011 roku wynika ze zwiększenia wydobycia dobowego 
w dni robocze oraz z intensyfikacji pracy w dni wolne. 

Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,61% i była niŜsza od zrealizowanej w 2010 
roku (1,64%), co wynika z eksploatacji w rejonach o niŜszym okruszcowaniu rudy miedzi. 

Pomimo zwiększonej ilości wydobywanego urobku pogorszenie jego jakości spowodowało spadek 
ilości miedzi w wydobywanym urobku o 1,3 tys. t. W 2011 roku przerobiono o 0,6 mln t urobku więcej 
niŜ w roku poprzednim, co bezpośrednio wpłynęło na zwiększenie produkcji miedzi w koncentracie 
o 1,2 tys. t. Ilość srebra w koncentracie była niŜsza od wykonanej w 2010 roku o 14 t. 

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2010 była wyŜsza o 23,9 tys. t, tj. 4% i osiągnęła 
najwyŜszy poziom w historii Spółki, tj. 571,0 tys. t. Do wzrostu produkcji przyczynił się większy przerób 
koncentratów własnych oraz udział wsadu obcego w postaci złomów, miedzi blister oraz 
importowanego koncentratu. Uzupełnienie wsadu własnego obcym pozwoliło na efektywne 
wykorzystanie istniejących moŜliwości technologicznych. 

Produkcja pozostałych wyrobów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE i CuAg oraz wlewki) jest 
pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej, stosowanych surowców oraz zapotrzebowania na 
rynku. 

W stosunku do 2010 roku produkcja złota metalicznego zmniejszyła się o 72 kg, tj. (9%), natomiast 
srebra i ołowiu wzrosła odpowiednio o 99 t (9%) i 4,3 tys. t (21%).  
 
3.2. Przychody ze sprzeda Ŝy 

Ogółem przychody ze sprzedaŜy produktów KGHM Polska Miedź S.A. w 2011 roku osiągnęły poziom 
19 977 mln zł i były wyŜsze o 26% od przychodów osiągniętych w 2010 roku, głównie w efekcie 
wyŜszych notowań miedzi i srebra oraz wzrostu ilości sprzedaŜy miedzi. W zakresie sprzedaŜy miedzi 
i wyrobów z miedzi odnotowano wzrost przychodów o 18%. Przychody ze sprzedaŜy srebra 
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w porównaniu z ich poziomem z 2010 roku były wyŜsze o 65%, a przychody ze sprzedaŜy złota były 
wyŜsze o 10%. 

W 2011 roku, w odniesieniu do roku poprzedniego, w Spółce odnotowano zwiększenie wolumenu 
sprzedaŜy miedzi o 21,6 tys. t (4%). Zmianie uległa struktura sprzedaŜy, tj. zwiększenie wolumenu 
sprzedaŜy katod o 11% (31,0 tys. t) przy nieco mniejszej sprzedaŜy walcówki miedzianej o 6% 
(13,5 tys. t). 

Wolumen sprzedaŜy metali szlachetnych był niŜszy w porównaniu z rokiem poprzednim – sprzedaŜ 
srebra wyniosła 1 179 t i była niŜsza o 6% (68 t), a sprzedaŜ złota spadła o 21% (180 kg) i wyniosła 
660 kg. 
 
3.3. Koszty podstawowej działalno ści operacyjnej 

W 2011 roku koszty ogółem według rodzaju uległy zwiększeniu o 1 660 mln zł, tj. o 18%, głównie 
z tytułu: 

− wyŜszej wartości obcych materiałów wsadowych (881 mln zł) z uwagi na wzrost ceny zakupu oraz 
wolumenu zuŜycia o 10,7 tys. t Cu (z czego 4,6 tys. t dotyczy produkcji miedzi elektrolitycznej), 

− usług obcych (227 mln zł) – głównie z uwagi na wzrost zakresu rzeczowego (+9 km) górniczych 
robót przygotowawczych (118 mln zł), 

− materiałów i paliw (215 mln zł) – głównie z uwagi na wzrost cen, 
− kosztów pracy (194 mln zł) – przede wszystkim na skutek wyŜszego odpisu na przyszłe 
świadczenia pracownicze o 73 mln zł, 

− amortyzacji (57 mln zł) – z uwagi na wzrost wartości zrealizowanych inwestycji rzeczowych 
(+20%). 

SprzęŜony jednostkowy koszt produkcji miedzi (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość 
szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) w 2011 roku w relacji do 2010 roku uległ 
zwiększeniu o 1 994 zł/t, tj. o 13%, głównie w związku ze wzrostem wartości obcych materiałów 
miedzionośnych (+1 010 zł/t) na skutek zwiększenia wolumenu zuŜycia o 4% (4,6 tys. ton miedzi) oraz 
ceny zakupu o 22%. 
 
3.4. Wyniki finansowe  

W 2011 roku Spółka zrealizowała wynik finansowy netto w wysokości 11 335 mln zł, najwyŜszy 
w historii KGHM Polska Miedź S.A. W relacji do 2010 roku zysk netto wzrósł 2,5-krotnie, 
tj. o 6 766 mln zł. Najistotniejsze czynniki wpływające na zmianę wyniku to: 

− wzrost notowań miedzi o 17% i srebra o 74% (+3 752 mln zł), 
− zysk zrealizowany na sprzedaŜy (przed uwzględnieniem obciąŜeń podatkowych) Polkomtel S.A. 

(2 512 mln zł) oraz DIALOG S.A. (144 mln zł), 
− zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (+1 493 mln zł) oraz zmiana 

wartości korekty przychodów z tytułu zabezpieczeń (+99 mln zł), 
− wzrost kosztów podstawowej działalności operacyjnej (-1 446 mln zł), 
− wzrost wartości podatku dochodowego (-1 282 mln zł), 
− zmiana wartości róŜnic kursowych (+926 mln zł), 
− zwiększenie wolumenu sprzedaŜy miedzi o 21,6 tys. t przy zmniejszeniu sprzedaŜy srebra o 68 t 

(+369 mln zł), 
− zmiana kursu walutowego z 3,02 USD/PLN do 2,96 USD/PLN (-281 mln zł). 
 
3.5. Wybrane wska źniki finansowe 

NajwyŜszy w historii Spółki wynik netto wpłynął bezpośrednio na osiągnięcie wysokiego poziomu 
wskaźników rentowności, które w relacji do roku 2010 uległy zwiększeniu odpowiednio: ROA z 23% 
do 29% i ROE z 32% do 49%.  

Zrealizowany wynik finansowy zwiększył równieŜ kapitał własny Spółki, który na koniec 2011 roku 
wyniósł 23 136 mln zł i stanowił główne źródło finansowania aktywów – Spółka nie korzystała 
z finansowania działalności kredytem. Stopa zadłuŜenia uległa zmniejszeniu z 27% do 21%. 

Na skutek zrealizowanego w 2011 roku wyniku finansowego wartość środków pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów na koniec 2011 roku, pomimo wypłaty dywidendy w wysokości 2 980 mln zł, osiągnęła 
poziom 12 836 mln zł, zainwestowanych głównie w lokaty krótkoterminowe z myślą o czekającym 
Spółkę finansowaniu projektów inwestycyjnych (Quadra FNX Mining Ltd. i AJAX MINING INC.). 

W konsekwencji poziom wskaźników płynności na koniec 2011 roku znacząco wzrósł: wskaźnik 
płynności szybkiej uległ zmianie z 1,9 do 3,9, a płynności bieŜącej z 2,6 do 4,5.  
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Wysoki poziom powyŜszych wskaźników płynności naleŜy traktować jako sytuację przejściową 
związaną z akumulacją środków w celu nabycia Quadra FNX Mining Ltd. Transakcja o łącznej 
wartości 2 900 mln CAD (równowartość 9 147 mln zł) została zamknięta w dniu 5 marca 2012 roku. 
 
 
4. Ocena systemu zarz ądzania ryzykiem rynkowym w Spółce w 2011 roku 
 
Głównymi rodzajami ryzyka rynkowego, na które naraŜona jest Spółka, są: 

− ryzyko zmian cen metali, 
− ryzyko zmian kursów walutowych, 
− ryzyko zmian stóp procentowych, 
− ryzyko płynności, 
− ryzyko kredytowe. 
 

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki 
odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją zarządzania ryzykiem rynkowym 
jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje Zarządowi działania w tym obszarze. Główną 
techniką zarządzania ryzykiem rynkowym są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty 
pochodne. Stosowany jest równieŜ hedging naturalny. 

Spółka na bieŜąco prowadzi analizy rynków metalowych oraz walutowych, które są podstawą 
podejmowania decyzji o wdroŜeniu strategii zabezpieczających. Zarządzanie ryzykiem rynkowym 
zdeterminowane jest równieŜ sytuacją wewnętrzną Spółki. KGHM Polska Miedź SA stosuje 
rachunkowość zabezpieczeń przyszłych przepływów środków pienięŜnych. Monitorowanie wielkości 
ryzyka rynkowego w Spółce opiera się na analizach wpływu czynników ryzyka rynkowego na 
działalność Spółki (wynik finansowy, bilans, rachunek przepływów) m.in. z wykorzystaniem miary 
ryzyka rynkowego Earnings-at-Risk, opartej o metodologię Corporate Metrics. 

Za zarządzanie płynno ścią finansow ą w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki 
odpowiada Zarząd. Spółka aktywnie zarządza płynnością finansową rozumianą jako zdolność do 
terminowego regulowania zobowiązań oraz do pozyskiwania funduszy na sfinansowanie bieŜącej 
działalności i potrzeb inwestycyjnych. Płynność finansowa analizowana jest w kilku horyzontach 
czasowych, począwszy od płynności natychmiastowej, aŜ do płynności długookresowej. 

Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki 
odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją działań w tym obszarze jest 
Komitet Ryzyka Kredytowego. KGHM Polska Miedź SA ocenia na bieŜąco wiarygodność kredytową: 
klientów, z którymi zawiera transakcje fizycznej sprzedaŜy produktów; instytucji finansowych 
(banków/brokerów), z którymi zawierane są transakcje zabezpieczające oraz podmiotów, które są 
przedmiotem inwestycji bezpośrednich oraz kapitałowych. 

W 2011 r. strategie zabezpieczające cenę miedzi stanowiły około 35% (w 2010 r. 33%) zrealizowanej 
przez Spółkę sprzedaŜy tego metalu. Dla sprzedaŜy srebra wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 
około 9% (w 2010 r. 18%). W przypadku rynku walutowego, zabezpieczone przychody ze sprzedaŜy 
stanowiły około 19% (w 2010 r. 16%) całkowitych przychodów ze sprzedaŜy zrealizowanych przez 
Spółkę. 

W 2011 r. Spółka wdroŜyła strategie zabezpieczające cenę miedzi o łącznym wolumenie 151 tys. ton 
i horyzoncie czasowym przypadającym od września 2011 r. do grudnia 2013 r. Skorzystano 
z instrumentów opcyjnych (opcje azjatyckie), w tym: strategii opcyjnych typu korytarz oraz put 
producencki. Ponadto w badanym okresie Spółka dokonała restrukturyzacji, wdroŜonych w I i III 
kwartale 2010 r. strategii opcyjnych mewa na 2012 r. o łącznym wolumenie 97,5 tys. ton, poprzez 
odkupienie sprzedanych opcji sprzedaŜy. Restrukturyzacja pozycji w instrumentach pochodnych 
pozwoli na pełne  wykorzystanie zakupionych w ramach tych struktur opcji sprzedaŜy w przypadku 
ewentualnego obniŜenia cen miedzi w 2012 r. 

W 2011 r. Spółka wdroŜyła strategie zabezpieczające cenę srebra o łącznym wolumenie 14,4 mln 
uncji trojańskich i horyzoncie czasowym przypadającym na lata 2012-2013. Spółka skorzystała z 
instrumentów opcyjnych (opcje azjatyckie), w tym: opcji sprzedaŜy oraz strategii opcyjnych typu mewa 
i korytarz. Ponadto Spółka dokonała restrukturyzacji, wdroŜonych w analizowanym okresie, strategii 
opcyjnych korytarz na 2012 r., poprzez odkupienie sprzedanych opcji kupna dla 3,6 mln uncji 
trojańskich i równoczesną sprzedaŜ opcji sprzedaŜy o tym samym nominale i z ceną wykonania 
poniŜej ceny posiadanych opcji sprzedaŜy (ze struktury korytarz). Uzyskano tym samym strukturę 
opcyjną put spread. Restrukturyzacja zagwarantuje większą elastyczność przy doborze instrumentów 
pochodnych wdraŜanych na 2012 r. i pozwoli na pełną partycypację w ewentualnych wzrostach cen 
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srebra w tym okresie dla zabezpieczonego nominału 3,6 mln uncji trojańskich. Jednocześnie – 
w sytuacji głębokiego spadku notowań w tym okresie – ograniczy korzyść z posiadanych opcji 
sprzedaŜy do poziomu wykonania sprzedanych opcji sprzedaŜy. 

W przypadku terminowego rynku walutowego w 2011 r. Spółka wdroŜyła transakcje zabezpieczające 
przychody ze sprzedaŜy o łącznym nominale 1 920 mln USD i horyzoncie czasowym przypadającym 
na lata 2012-2014. Spółka korzystała z opcji sprzedaŜy (opcje europejskie) oraz strategii opcyjnych 
typu korytarz oraz mewa.  

Spółka pozostaje zabezpieczona dla części planowanej sprzedaŜy miedzi w okresie od stycznia do 
grudnia 2012 r. (205,5 tys. ton) oraz w 2013 r. (61,5 tys. ton), a takŜe dla części planowanej sprzedaŜy 
srebra w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. (10,8 mln troz) i w 2013 r. (3,6 mln troz). 
Dla przychodów ze sprzedaŜy (rynek walutowy) Spółka posiada pozycję zabezpieczającą na 2012 r. 
(960 mln USD), 2013 r. (960 mln USD) oraz na 2014 r. (360 mln USD). 
 
 
5. Ocena systemu kontroli wewn ętrznej i audytu wewn ętrznego 
 
5.1. Audyt wewn ętrzny 

Spółka systematycznie bada i monitoruje mechanizmy kontrolne oraz identyfikuje potencjalne ryzyka 
w poszczególnych procesach występujących w Spółce. Funkcję tę sprawuje audyt wewnętrzny, który 
jest niezaleŜny w swoich działaniach.  

Czynności audytowe skupiają się na szacowaniu ryzyka oraz badaniu funkcjonowania systemów 
kontroli w procesie w oparciu o gromadzone dane (informacja i komunikacja) danego środowiska 
kontroli w celu doskonalenia funkcjonowania procesu.  

W wyniku przeprowadzonych zadań audytowych w 2011 roku zostały przekazane przez Zarząd do 
realizacji rekomendacje/działania naprawcze eliminujące nieskuteczne mechanizmy kontrolne oraz 
minimalizujące potencjalne ryzyka w procesach: komunikacja i zarządzanie informacją, sprzedaŜ 
produktów, ład korporacyjny, zarządzanie majątkiem trwałym, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
zarządzanie środkami finansowymi (przekazanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. do Spółek z Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A), oraz zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa.  

WdroŜenie rekomendacji jest na bieŜąco monitorowane przez Zarząd oraz oceniane przez Komitet 
Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
 
5.2. Kontrola wewn ętrzna 

Kontrola wewnętrzna (instytucjonalna) jest realizowana przez wyodrębnioną w strukturze KGHM 
Polska Miedź S.A. komórkę organizacyjną – Departament Kontroli Wewnętrznej. 

System kontroli wewnętrznej w KGHM Polska Miedź S.A. oparty jest o zasady niezaleŜności 
i obejmuje wszystkie dziedziny Spółki, w tym obszary mające bezpośrednio lub pośrednio wpływ na 
prawidłowość jej działania.  

Jednocześnie utrzymany jest w pełnym zakresie obowiązek samokontroli pracowników oraz wymóg 
sprawowania kontroli funkcjonalnej przez wszystkie szczeble kierownicze – w ramach obowiązków 
koordynacyjno – nadzorczych. 

W 2011 roku Departament Kontroli Wewnętrznej realizował 13 kontroli planowych oraz 9 kontroli 
o charakterze doraźnym. Łączna ilość kontroli realizowanych w 2011 r.: 22. Kontrole przeprowadzono 
w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz w jednym przypadku w Spółce Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A. 

Zrealizowane zadania kontrolne obejmowały zagadnienia: 

− sposób gospodarowania paliwami płynnymi na przykładzie wybranych Oddziałów KGHM Polska 
Miedź S.A., 

− stosowanie/przestrzeganie obowiązujących unormowań prawnych związanych  
− z wykonywaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. działalności gospodarczej  
− w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, 
− przestrzeganie postanowień art. 64 ust. 1  ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

w kontekście obiektów budowlanych, 
− wykorzystanie w procesie produkcyjnym pod ziemią wybranych grup samojezdnych maszyn 

górniczych, 
− złomowanie samojezdnych maszyn górniczych, 
− przestrzeganie obowiązujących unormowań związanych z zawieraniem umów, 
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− gospodarowanie metalami szlachetnymi, 
− gospodarowanie szynami S-49, 
− realizacja zjazdów dołowych i gospodarka funduszem socjalnym, 
− produkcja, dystrybucja, dostawy szlamu anodowego, 
− świadczenie usług serwisowych przez pracowników podmiotu zewnętrznego na rzecz Oddziału 

Górniczego, 
− budowa komory remontowo-magazynowej dla oddziału klimatyzacji w Oddziale Górniczym, 
− budowa rozdzielni na potrzeby Oddziału Górniczego w aspekcie przeprowadzonego postępowania 

przetargowego oraz zawartej umowy. 

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości i uchybienia najczęściej o charakterze 
organizacyjno – prawnym. Sformułowane w stosunku do Stron Kontrolowanych rekomendacje 
pokontrolne (które wykonano lub są w trakcie realizacji), miały na celu wyeliminowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości, wdroŜenie procesu naprawczo-dostosowawczego do obowiązujących norm prawa, 
a takŜe poprawę skuteczności nadzoru przez osoby odpowiedzialne w poszczególnych obszarach. 
 
 
6. Wybrane zagadnienia wymagaj ące uwagi 
 
6.1. Procedura przej ęcia spółki Quadra FNX Mining Ltd. 

Istotne znaczenie dla oceny sytuacji Spółki ma zakończenie w marcu 2012 roku procedury przejęcia 
spółki Quadra FNX Mining Ltd. rozpoczętej zawarciem w dniu 6 grudnia 2011 r. warunkowej 
zobowiązującej umowy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółka Quadra FNX Mining Ltd. 
(zwana dalej Quadra FNX).  

Po spełnieniu warunków zawieszających w postaci:  

− uzyskania zgody akcjonariuszy wyraŜonej na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quadra FNX 
większością 2/3 głosów,  

− zatwierdzenia warunków transakcji przez Sąd NajwyŜszy Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, 
− otrzymania zgód właściwych organów ochrony konkurencji i Ministra Przemysłu Kanady,  

w dniu 5 marca 2012 r. nastąpiło zamknięcie transakcji – spółka 0929260 B.C. Unlimited Liability 
Company z siedzibą w Vancouver, jednostka pośrednio zaleŜna od KGHM, nabyła od 
dotychczasowych akcjonariuszy 100% akcji Quadra FNX, za cenę jednostkową wynoszącą 
15,00 CAD za akcję tj. za łączną cenę wynoszącą 2 900 mln CAD (równowartość 9 147 mln zł według 
kursu średniego NBP z dnia 5 marca 2012 r.).   

Zakup spółki Quadra FNX pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji w Grupie KGHM Polska 
Miedź S.A. począwszy od 100 tys. t miedzi w 2012 roku do ponad 180 tys. t w roku 2018. Dodatkowo 
uruchomienie projektów Sierra Gorda w Chile (2014) oraz Victoria w Kanadzie wpłynie na istotne 
obniŜenie jednostkowych kosztów produkcji miedzi w Grupie KGHM Polska Miedź S.A.  

Główne załoŜenia procesu integracji KGHM i nowej spółki KGHM International to zapewnienie 
ciągłości biznesowej, odpowiedniej kontroli i budowa wartości z przejęcia. W Polsce i Kanadzie 
powołano 18 grup roboczych w ramach zespołów integracyjnych, które ściśle ze sobą współpracują 
we wszystkich istotnych obszarach m.in. produkcji, sprzedaŜy i zarządzania ryzykiem, finansów, 
projektów eksploracyjnych, zakupów, podatków. Polska Miedź będzie mieć większość w Radzie 
Dyrektorów KGHM International. Na czele spółki pozostaje dotychczasowy prezes Paul Blythe, 
w skład Komitetu Wykonawczego (odpowiednik zarządu) z ramienia KGHM wejdą dwie osoby.  
 
6.2. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 

W ocenie sytuacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A. naleŜy uwzględnić skutki ustawy o podatku od 
wydobycia niektórych kopalin wchodzącej w Ŝycie z dniem 18 kwietnia 2012 roku. Podatek od 
wydobycia niektórych kopalin, naliczany będzie od ilości miedzi i srebra zawartej w wyprodukowanym 
koncentracie. 

 


