
Wyniki Spółki 
w I półroczu 2013 roku

Sierpień 2013 r.



Agenda

• Sytuacja na światowym rynku surowcowym

• Wyniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej

• Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A.
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• Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A.

• Wyniki ekonomiczne KGHM International

• Program budowania globalnych kompetencji



Rewizja prognoz wzrostu gospodarczego na świecie

Chiny:
Prognoza wzrostu PKB w 
2013r: 
październik 2012 +8,2%
lipiec 2013 +7,8%

Strefa euro:
Prognoza wzrostu PKB w 
2013r: 
październik 2012 +0,2%
lipiec 2013  -0,6%

Kanada:
Prognoza wzrostu PKB w 2013r: 
październik 2012 +2,0%
lipiec 2013 +1,7%
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USA:
Prognoza wzrostu PKB w 2013r: 
październik 2012 +2,1%
lipiec 2013 +1,7%

Polska:
Prognoza wzrostu PKB w 2013r: 
październik 2012 +2,1%
kwiecień 2013 +1,3%

Chile:
Prognoza wzrostu PKB w 
2013r: 
październik 2012:+4,4%
kwiecień 2013 +4,9%

Prognozy na podstawie raportów Międzynarodowego Funduszu Walutowego: WEO October 2012, WEO April 2013, WEO July 2013



Pogłębiaj ący si ę dysparytet pomi ędzy rynkiem towarowym a rynkiem akcji

Rynek akcji w porównaniu do rynku surowcowego [2011 -01-01 = 100 pkt]
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Źródło: Bloomberg
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Obecnie obserwujemy proces wycofywania środków z funduszy inwestujących na rynku towarowym. 
Ostatnie trendy wzrostowe i kolejne rekordy indeksów S&P500 oraz DJIA powodują, Ŝe część 

inwestorów jest bardziej zainteresowana rynkiem akcji.



31.06

26.63

3.27
3.18

8 097
7 540

7 800

Istotne pogorszenie warunków makroekonomicznych

Notowania miedzi 
(USD/t)

Kurs walutowy
(USD/PLN)

Notowania srebra
(USD/troz)

-3%-7%
-14%

3,10
32,00
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6M'12 6M'136M'12 6M'136M'12 6M'13

Bud Ŝet 2013- średnioroczny

Zmniejszenie notowa ń metali w odniesieniu do I półrocza 2012 roku, 
niŜszy kurs walutowy USD/PLN

ZałoŜenia w zakresie notowa ń miedzi i kursu walutowego 
zbli Ŝone do prognozy Spółki na ten okres, istotnie ni Ŝsze  notowania srebra



272.9 286.0

52.1 55.4

325.0 341.5

6M'12 6M'13

653.3

543.8

653.3

543.8

6M'12 6M'13

Wzrost produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej

Produkcja miedzi  
(tys. t)

Produkcja srebra
(t)

KGHM Polska Miedź S.A. KGHM International

+5%

-17%
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0.24
0.57

1.36
1.81

6M'12 6M'13

6M'12 6M'13 6M'12 6M'13

Podatek od wydobycia 
niektórych kopalin

4 449
3 346

6M'12 6M'13

EBITDA  (mln PLN)

-25%

Koszt produkcji C1 (USD/funt)

+33%

Wzrost produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej o 5% 
dotyczy głównie KGHM Polska Mied ź S.A.

Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z uj ęcia w kosztach 
2013 roku podatku od wydobycia niektórych kopalin za  okres 

pełnych 6 miesi ęcy (w roku 2012 – od 18 kwietnia)



15.3 15.5

204.2 213.3

68.7
72.7

272.9
286.0

215.3 216.6

KGHM Polska Mied ź S.A. utrzymuje stabilny poziom produkcji miedzi

Wydobycie urobku
(mln t wagi suchej)

Produkcja miedzi 
w koncentracie
(tys. t)

Produkcja miedzi 
elektrolitycznej
(tys. t)

Produkcja srebra
(t)

Ze wsadów 
własnych

Ze wsadów 
obcych

+2%

Zawarto ść 

+1% +5%

653.3

543.8

-17%
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1.60 1.58

6M'12 6M'13 6M'12 6M'136M'12 6M'13

� Pomimo pogorszenia jako ści rudy, dzi ęki zwi ększeniu wydobycia urobku (2%), produkcja miedzi w kon centracie nieznacznie wzrosła

� Wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej dotyczy zarówno  produkcji ze wsadów obcych jak i własnych

� NiŜsza produkcja srebra wynika z mniejszej ilo ści srebra w przerobionych koncentratach oraz postojem  remontowym Wydziału Metali 
Szlachetnych

� W dniu 15 lipca rozpocz ął si ę planowany, 3-miesi ęczny postój remontowy pieca zawiesinowego w HM Głogów  II

� PowyŜsze postoje remontowe zostały uwzgl ędnione w opublikowanej prognozie produkcji na 2013 r ok

Zawarto ść 
miedzi w 

urobku (%)

poziom planowany

6M'12 6M'13



WaŜny krok w dost ępie do zło Ŝa Głogowa Gł ębokiego Przemysłowego -
połączenie szybu SW-4 z kopalni ą ZG Polkowice-Sieroszowice

• Połączenie szybu SW-4 z poziomymi 
chodnikami ZG Polkowice-Sieroszowice 
na głębokości 1216 m

• Szyb o średnicy 7,5 m będzie dostarczał 
72 tys. m3 powietrza na minutę

• Szybowi SW-4 nadano imię dr inŜ. 
Tadeusza Zastawnika – „budowniczego” 
KGHM
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KGHM

• Kontynuacja planów eksploatacji złóŜ Głogowa 
Głębokiego Przemysłowego, ocenianych na ponad 
miliard ton rudy miedzi

• Skuteczniejsze przewietrzanie dla oddziałów 
zlokalizowanych poniŜej poziomu 1100 metrów

• Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwo załogi 
KGHM



391 418
162 173

2 133 1 988

443
1 021

6 453
6 980

3 877 3 971

Skuteczne ograniczenie wzrostu kosztów rodzajowych zale Ŝnych od Spółki

mln PLN

Podatek od wydobycia 
niektórych kopalin (x2,3)

Wsady obce (-7%)

Pozostałe podatki 
i opłaty (+6%)

Amortyzacja (+7%)

Koszty rodzajowe Struktura zmiany kosztów rodzajowychpoziom planowany

578

-145

112 -17

Podatek od Wsady obce Usługi obce Pozostałe

Zwiększenie zakresu 
górniczych robót 
przygotowawczych 
o 3,4 kmb

+8%

+2%
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1 476 1 448

1 167 1 138

634 746

6M'12 6M'13

Koszty pracy (-2%)

Usługi obce (+18%)

Materiały, paliwa i energia (-2%)

Podatek od 
wydobycia 

niektórych kopalin

Wsady obce Usługi obce Pozostałe

Obecnie w Spółce realizowane s ą programy inwestycyjne zmierzaj ące do zmiany technologii: urabiania urobku 
(kombajny), dr ąŜenia chodników, przerobu hutniczego (Huta Miedzi Gł ogów ) oraz pozyskiwania energii ze 
źródeł własnych (Bloki Parowo-Gazowe), które w przys złości pozwol ą na obni Ŝenie kosztów produkcji miedzi i 
popraw ę efektywno ści produkcji

Koszty rodzajowe z wyłączeniem wsadów obcych 
oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin 

wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego o 2%, głównie z tytułu realizacji 

zwiększonego zakresu górniczych robót 
przygotowawczych



4 173

2 809

Obni Ŝenie EBITDA Spółki wynikało głównie ze spadku cen p odstawowych metali (Cu i Ag), 
zmiany kursu walutowego oraz wy Ŝszego podatku od wydobycia niektórych kopalin

mln PLN

Zmiana EBITDA KGHM Polska Mied ź S.A. Głównymi przyczynami 
obni Ŝenia EBITDA Spółki były:

• pogorszenie warunków 
makroekonomicznych –
zarówno notowa ń metali jak i 
kursu walutowego

• obci ąŜenie wyniku podatkiem 
od wydobycia niektórych 
kopalin za okres pełnych 6 
miesi ęcy w 2013 r .

-33%

9/19

EBITDA
6M'12

Warunki 
makroeko-
nomiczne                                                                                                              

(1)

Wolumen 
sprzeda Ŝy 

Cu, Ag, Au (1)

RóŜnice 
kursowe

Podatek od 
wydobycia 
niektórych 

kopalin

ZuŜycie 
wsadów 
obcych

Całkowity 
koszt 

sprzedanych
produktów (2)

Pozostałe EBITDA
6M'13

1) Wpływ na przychody
2) Z wyłączeniem podatku od wydobycia niektórych kopalin i zuŜycia wsadów obcych

miesi ęcy w 2013 r .

Pogorszenie wyników 
ograniczone zostało:

• korzystniejszym wynikiem z 
tytułu ró Ŝnic kursowych 

• wyŜszym wolumenem 
sprzeda Ŝy oraz

• niŜszą warto ścią zuŜytych 
wsadów obcych



W I półroczu 2013 roku Spółka spłaciła ponad 1 mld k redytów

mln PLN

+2 383
-92 -164

-1 037

-959

306

-823

1.01.2013 30.06.2013

Dług netto

Nabycie akcji, udziałów i 
certyfikatów inwestycyjnych 
jednostek zaleŜnych 

Nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości 
niematerialnych 
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W I półroczu 2013 roku nast ąpiło zwi ększenie stanu gotówki o 116 mln PLN 
przy spłacie 1 037 mln PLN kredytów oraz zrealizowa nych inwestycjach na poziomie 1 051 mln PLN 

707
823

-1 037

-16

Środki 
pieni ęŜne 
(1.01.2013)

Działalno ść
operacyjna

Nakłady 
inwestycyjne

PoŜyczki 
udzielone/
spłacone

Zaciągni ęcie/
Spłata 
kredytu

Pozostałe Środki 
pieni ęŜne 

(30.06.2013)



Pomimo ni Ŝszych od oczekiwanych notowa ń metali Spółka zrealizowała 
ponad 50% zakładanego poziomu wyników finansowych 

99.1%

85.2%

95.0%

51.5%

51.0%

Notowania miedzi (PLN/t)

Notowania srebra (PLN/kg)

Całkowity koszt produkcji miedzi 
ze wsadów własnych (PLN/t)

Wydobycie urobku

Produkcja miedzi 
w koncentracie

Produkcja miedzi 

100%Realizacja zało Ŝeń Bud Ŝetu na 2013 rok po I półroczu (%)

50%

• Po I półroczu notowania 
miedzi s ą zbli Ŝone do 
zakładanych na 2013 rok 
jednak notowania srebra s ą 
istotnie ni Ŝsze

• Koszt jednostkowy jest 
niŜszy od planowanego 
głównie w zwi ązku z ni Ŝszym 
obci ąŜeniem kosztów 
jednostkowych podatkiem od 
wydobycia niektórych kopalin
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52.2%

35.0%

50.2%

48.9%

54.1%

53.8%

52.6%

Produkcja miedzi 
elektrolitycznej

Nakłady inwestycyjne rzeczowe

Przychody ze sprzeda Ŝy

Koszty podstawowej 
działalno ści operacyjnej

Wynik na podstawowej
działalno ści operacyjnej

Wynik netto

EBITDA

Wyniki finansowe Spółki przekraczaj ą połow ę 
załoŜonych w Bud Ŝecie jednak ze wzgl ędu na 
pogorszenie warunków makroekonomicznych 

Spółka jest w trakcie weryfikacji prognozy

wydobycia niektórych kopalin

• Plan produkcji realizowany 
jest zgodnie z zało Ŝeniami 
Bud Ŝetu

• Realizacja programu 
inwestycyjnego jest zgodna z 
harmonogramem



Wyniki ekonomiczne 
KGHM International

Dane finansowe KGHM International za I półrocze 2012 r. przedstawione zostały za pełen okres sprawozdawczy 



45.5
53.4

52.1
55.4

2.4 2.3

WyŜsza produkcja miedzi i metali szlachetnych w I półroczu 2013

+17%

+6%

-5%

Produkcja miedzi
tys. ton

Produkcja niklu
tys. ton

TPM [Złoto+Platyna+Pallad]  
tys. uncji
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6M'12 6M'136M'12 6M'13 6M'12 6M'13

* Przeliczenie ilości miedzi ekwiwalentnej dokonano na podstawie ogłoszonych wcześniej następujących załoŜeń makro : Cu 
$2.75/lb, Ni $8/lb, Pt $1600/oz, Pd US$500/oz, Au $1000/oz i Mo $12/lb, wyłączając wpływ umowy z Franco Nevada.

� Produkcja miedzi ekwiwalentnej* w I półroczu 2013 r. wzrosła do 71,4 tys. ton wobec 66,5 tys. ton w 
analogicznym okresie ubiegłego roku

� Zwiększenie produkcji miedzi wynikało głównie z 22% wzr ostu produkcji  w kopalni Robinson 
związanego z wy Ŝszymi uzyskami oraz wdra Ŝanymi działaniami usprawniaj ącymi prac ę młyna

� Wzrost produkcji metali szlachetnych w I półroczu  2013 r. wynikał głównie z wy Ŝszej produkcji metali 
w kopalni Robinson o 79% ( 13,4 tys. uncji) dzi ęki wy Ŝszym uzyskom i wy Ŝszej zawarto ści złota w 
koncentracie



649

586

Skrócone wyniki finansowe: Wy Ŝsze zyski pomimo ni Ŝszych cen metali

Przychody netto ze sprzeda Ŝy Wynik netto Skorygowana EBITDA

mln USD

-10% 34%

33%

71%

147 145

Morrison – Problemy zwi ązane z 
niskimi zawarto ściami metali i 
remontem szybu Craig

Robinson – Wysoka produkcja w 
związku z dostarczaniem rudy bez 
zanieczyszcze ń oraz optymalizacji 
pracy młyna

Sprzeda Ŝ 
miedzi: 

54 tys. t Cu 

-1%
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6M'12 6M'13

5
16

6M'12 6M'13

• Skorygowana EBITDA liczona jest jako wynik na podstawowej działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji
i odpisy aktualizujące wartość zapasów minus koszty eksploracji.

� Przychody netto ze sprzeda Ŝy w I półroczu 2013 r. zmniejszyły si ę o 10% w stosunku do I półrocza 2012 r. 
w związku ze spadkiem cen metali. Niemniej wolumen sprzeda Ŝ y miedzi utrzymał si ę na ubiegłorocznym 
poziomie   

� Skorygowana EBITDA w I półroczu 2013 r. pozostała na  zbli Ŝonym poziomie jak w ubiegłym roku, w 
związku z  wyj ątkowo dobrymi wynikami produkcyjnymi w kopalni Robi nson

24%

-1%

9%

11%

19%

6M'12 6M'13

remontem szybu Craig

Pozostałe –zako ńczenie produkcji  
kopalni Podolsky w I kwartale 2013r.

DMC

Sprzeda Ŝ 
miedzi: 

54 tys. t Cu 
+230%



Wyniki i prognozy KGHM International

Robinson
• WyŜsza o 22% produkcja miedzi wobec 6M 2012 – wyŜsze uzyski oraz zwiększony 

przerób  rudy

• CAPEX w okresie 6M 2013 powiązany był ze zdjęciem nadkładu i osuszaniem terenu

• Koszt C1 na poziomie 1,71 USD/lb znacząco mniejszy niŜ w okresie 6M 2012

• Wzrost ilości wydobytej skały w związku z przyśpieszeniem zdjęcia nadkładu w 
wyrobisku Ruth w celu uzyskania dostępu do rudy w 2014 r.

• Wydobycie rudy do końca 2013 r. będzie pochodziło z wyrobiska Liberty a prace 
zdjęcia nadkładu przede wszystkim z wyrobisk Kimbley i Ruth

Prognoza

Gotówkowy koszt jednostkowy
w KGHM International (C1)
USD/funt

2.66

2.13

-20%
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Morrison

zdjęcia nadkładu przede wszystkim z wyrobisk Kimbley i Ruth

Prognoza

• NiŜsza o 7% produkcja wobec I półrocza 2012 r. – w związku z pracami naprawczymi w 
szybie Craig oraz niŜszymi zawartościami metali

• Kontynuacja górniczych robót przygotowawczych 

• WyŜsze koszty C1 w stosunku do I półrocza 2012 r. w związku z niŜszym wolumenem 
produkcji, niŜszymi przychodami z produktów ubocznych i naprawą szybu Craig

• Wstrząs górotworu w II kwartale 2013 r.

• Ograniczenie zmienności produkcji poprzez lepsze rozpoznanie złoŜa

• Kontynuacja rozbudowy głównej rampy dojazdowej

• Produkcja miedzi i produktów ubocznych w porównaniu do I półrocza 2013 r. powinna 
być wyŜsza

6M'12 6M'13

� NiŜsze koszty produkcji i wy Ŝsze 
przychody z produktów ubocznych w 
kopalni Robinson przyczyniły si ę do 
spadku ł ącznego koszty 
gotówkowego C1 z 2,66 USD/funt w I 
półroczu 2012 wobec 2,13 USD/funt w 
I półroczu 2013 r. 

� Koszt jednostkowy w kopalni 
Robinson wyniósł 1,71 USD/funt w I 
półroczu 2013 r. dzi ęki znacznej 
poprawie operacyjnej młyna



Projekt Victoria – sukces w rozmowach z Vale Inco umo Ŝliwia intensyfikacj ę prac  
eksploracyjnych

Levack
McCreedy West

Podolsky 

ZłoŜe Fraser Morgan

ZłoŜe Victor
Nickel Rim

Kopalnia Garson

KopalniaThayer-Lindsley ZłoŜe Blezard

Kopalnia Frood-Stobie

Kopalnia Copper Cliff N

Onaping Depth

Kopalnia Coleman

Lokalizacja w Zagł ębiu 
Sudbury

� 1 sierpnia 2013 r. podpisano umow ę pomi ędzy Spółk ą i Vale Inco 
w sprawie rozwoju projektu Victoria

� KGHM International pozostanie 100% wła ścicielem projektu 
Victoria

� Jednocze śnie, obydwie spółki zako ńczyły renegocjacje i podpisały 
umow ę na odbiór całej rudy wyprodukowanej przez wszystkie 
kopalnie KGHM International , w tym z kopalni Victori a

� Vale Inco otrzyma opłat ę „Net Smelter Return royalty” od całej 
przyszłej produkcji z projektu
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10 km

Victoria
Kopalnia Totten

Kopalnia Copper Cliff N

Kopalnia Creighton

Kopalnia Copper Cliff South

ZłoŜe Kelly Lake

• Victoria jest złoŜem polimetalicznym w 100% 
naleŜącym do KGHM International z umową 
odbioru i przerobu rudy przez Vale Inco w 
pobliskim młynie i hucie

• Pionowa orientacja złoŜa umoŜliwia eksploatację 
metodą masowego wydobycia

• Zasoby geologiczne* wynoszące ~15 mln ton
przy 2,4% Cu, 2,5% Ni i 7,4g/t TPM

* Klasyfikacja zasobów „inferred” (według standardu klasyfikacji złóŜ CIM) 



• Wyniki badań geofizycznych (IP Survey) wskazują na dodatkowy 
potencjał złoŜowy, trwa uszczegółowienie programu dodatkowych prac 
eksploracyjnych 

• Trwają prace nad alternatywną koncepcją lokalizacji niektórych 
obiektów zakładu górniczego (istotne zmniejszenie wpływu zakładu na 
sąsiadujące tereny infrastruktury miasta Kamloops)

• Uzyskano akceptację przez regulatora formatu wniosku AIR 
(Application Information Requirements). Planuje się złoŜenie wniosku 

NAJWAśNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W 2012 ROKUAJAX

Cu Au

Projekt Ajax – dodatkowy potencjał zło Ŝowy
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(Application Information Requirements). Planuje się złoŜenie wniosku 
o pozwolenie na budowę po analizie i akceptacji zmian dot. zakładu 
górniczego oraz ocenie dodatkowego potencjału zasobowego

• W otwartych spotkaniach ze społecznością lokalną (Community Open 
Houses) uczestniczyło ok.600 osób, kolejne sesje informacyjne 
przewidziano we wrześniu

etap)

Wniosek o decyzj ę 
środowiskow ą (pierwszy 
etap)

Status

OdkrywkaKopalnia

80% KGHM PM S.A. 
20% Abacus Mining

Własno ść

~ 512 mln t @ 0,31% Cu, 
0,19 g/t Au

Zasoby



• Projekt zgodnie z harmonogramem pozostaje na ścieŜce do 
uruchomienia produkcji w II kwartale 2014 r.

• Łączny postęp projektu, na 30 czerwca, wynosi 51%

• Faza szczegółowych prac projektowych w zakresie: zakładu 
przeróbczego, rurociągu wody słonej i składowiska odpadów 
poflotacyjnych, została w znaczne mierze ukończona. 

• Postęp budowy rurociągu wody słonej oraz składowiska odpadów 

SIERRA GORDA

Cu Au Mo

Sierra Gorda w połowie drogi do uko ńczenia budowy
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• Postęp budowy rurociągu wody słonej oraz składowiska odpadów 
wynosi 1/4 planu a w przypadku budowy zakładu przeróbczego około 
1/3

• Proces zdejmowania nadkładu, na 30 czerwca, był zaawansowany w
45,3%

• Ukończono optymalizację kształtu odkrywki (nachylenia skarp)

• Wejście w krytyczną fazę budowy – planowany gwałtowny wzrost 
miesięcznych postępów

• Z planowanych 3,9 mld USD CAPEX podpisano umowy na ok. 89%
nakładów 

• Z podpisanych umów opłacono ok. 2,4 mld USD

Kopalnia i zakład przeróbczy 
w budowie, zdejmowanie 
nadkładu, ł ączny post ęp 
budowy 51%.  

Status

OdkrywkowaTyp kopalni

55% KGHM International, 
45% SMM i SC

Własno ść

~ 1,3 mld t @ 0,42% Cu, 
0,0025% Mo

Zasoby



Ludzie – nasz ą warto ścią       
Budowanie globalnych kompetencji

• KGHM Executive Academy (od 2013 r.)
• Program dla kadry zarządzającej 

• Okres: 2013 – 2014 

• Program obejmuje kompleksowy, interaktywny format nauczania 
w języku angielskim i zawiera trzy główne moduły: zarządzanie 
biznesowe, zarządzanie z zakresu górnictwa, przywództwo

• Program „Kopalnia Talentów” (od 2012 r.) 
• Dwuletni program szkoleniowo-adaptacyjny w kluczowych 
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• Dwuletni program szkoleniowo-adaptacyjny w kluczowych 
obszarach działalności KGHM skierowany do młodych 
absolwentów uczelni wyŜszych z całej Polski

• Go Global Internships (od 2013 r.)
• Miesięczne praktyki dla studentów w projektach realizowanych w 

ramach działalności KGHM International Ltd.

• Okres: sierpień-wrzesień 2013 




