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2004 2005 2006
Dynamika %

2006/2005

Rachunek wyników

Przychody ze sprzedaży mln zł 6 342 8 000 11 670 145,9

Zysk na sprzedaży mln zł 1 629 2 707 4 260 157,4

EBITDA* mln zł 1 827 2 800 4 546 162,3

Zysk brutto mln zł 1 446 2 635 4 053 153,9

Zysk netto mln zł 1 397 2 289 3 395 148,3

bilans

Suma bilansowa mln zł 8 948 10 997 12 506 113,9

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem mln zł 3 612 4 763 4 575 96,1

Rezerwy mln zł 1 460 1 666 1 705 102,3

Wskaniki finansowe

Zysk na akcję (EPS) zł 6,99 11,45 16,98 148,3

Dywidenda na akcję (DPS)** zł — 2,00 10,00 —

Cena/Zysk (P/E) kr. 4,5 5,5 5,2 94,5

Płynność bieżąca kr. 1,23 1,39 2,12 152,5

Płynność szybka kr. 0,77 0,98 1,47 150,0

Stopa zadłużenia % 24,0 28,2 23,0 81,6

Trwałość struktury finansowania % 75,0 70,6 76,4 108,2

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) % 15,6 20,9 27,1 129,7

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) % 26,2 36,8 42,8 116,3

Wyniki produkcyjne

Produkcja miedzi elektrolitycznej t 550 066 560 255 556 624 99,4

Produkcja srebra metalicznego t 1 344 1 244 1 242 99,8

Dane makroekonomiczne
Notowania miedzi na LME USD/t 2 868 3 684 6 731 182,7

Notowania srebra na LBM USD/troz 6,66 7,31 11,55 158,0

Kurs dewizowy zł/USD 3,65 3,23 3,10 96,0

Inne dane
Wartość rynkowa akcji Spółki na koniec okresu zł/akcję 31,30 62,50 89,00 142,4

Inwestycje rzeczowe mln zł 616 651 709 109,0

Inwestycje kapitałowe mln zł 707 613 24 4,0

Koszt produkcji miedzi elektrolitycznej zł/t 6 660 7 723 10 323 133,7

Koszt produkcji miedzi elektrolitycznej USD/t 1 825 2 388 3 325 139,2

 * zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
 **  dywidenda wypłacona w roku obrotowym na jedną akcję

 KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2004–2006
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 Marzec 1957

23 marca 1957 r. w otworze wiertniczym „Sieroszowice IG-1”, na głę-

bokości około 600 m stwierdzono występowanie  bogatych łupków 

miedzionośnych. Fakt ten został uznany przez Jana Wyżykowskiego 

za przełomowe odkrycie, co potwierdziły późniejsze badania. Datę 

tę powszechnie uznaje się za moment narodzin polskiego przemysłu 

 miedziowego.

 Sierpień 1957

8 sierpnia 1957 r. w otworze wiertniczym S-19 w Lubinie potwierdzo-

no występowanie bogatego siarczkowego złoża rud miedzi. Sukces 

ten postawił Polskę w rzędzie światowych potentatów miedzi. Odkry-

cie złoża rud miedzi jest największym osiągnięciem polskiej geologii 

w ubiegłym  stuleciu. Stworzenie nowoczes nego przemysłu górnicze-

go i hutniczego w zasadniczy sposób zmieniło obraz i warunki życia 

tej części  Dolnego Śląska.

 Lipiec 1970

1 lipca 1970 r. zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego do Kombi-

natu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie włączono Hutę Miedzi 

„Legnica”, Zakłady Mechaniczne „Legmet” oraz Zakłady Badawcze 

i Projektowe Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu. 1 lipca Minister Prze-

my słu Ciężkiego zatwierdził Statut Kombinatu Górniczo-Hutniczego 

Miedzi w Lubinie.

(ur. 31 marca 1917 w Haczowej — zm. 29 października 1974 

w Warszawie) — polski geolog, z wykształcenia inżynier górnik, 

specjalista w zakresie górnictwa miedziowego. Po latach poszukiwań 

odkrył w okolicach Lubina największe złoża rud miedzi w Europie, 

stając się jednym z twórców polskiego zagłębia miedziowego. 

Laureat wielu nagród, m.in.: Nagrody Państwowej II stopnia, 

Orderu Bryły — symbolicznego odznaczenia przyznawanego 

za talent i charak ter.

W pamięci wielu pozostanie nie tylko jako odkrywca największego 

złoża rudy miedzio nośnej w Europie, lecz przede wszystkim jako 

człowiek o wielkim sercu, żarliwości i pasji, do końca zaangażo wa ny 

w sprawy, którym poświęcił całe życie.

Jan Wyżykowski
doc. dr inż. 

Na obszarze 175 km2 

udokumentowano występowanie 

1 364 652 tys. ton rudy, zawierającej 

19 339 tys. ton miedzi (Cu).

Wzbogacanie polskich rud miedzi zgodnie z praktyką światową bazuje na procesie 

flotacji, jako metodzie odzysku siarczkowych minerałów miedzi. Schematy technolo-

giczne z lat 1967–1968 stosowane w pierwszym okresie przerobu rud dawały dużą 

ilość produktów krążących w obiegu, angażującą liczne maszyny i urządzenia. 

Nie uwzględniano wówczas różnic w charakterze wzbogacalności poszczególnych 

frakcji rud, a szczególnie możliwości ich odrębnej przeróbki. Istotną zmianę w techno-

logii wzbogacania spowodowało zastosowanie selektywnego rozdrabniania i wyodręb-

nienie z rudy mieszanej frakcji piaskowcowej o charakterystyce wzbogacalności 

korzystniejszej niż we frakcji węglanowo-łupkowej.

W latach 1973–1976 poprawiono wyraźnie efektywność 
 całego procesu wzbogacania.

„Wielkość zasobów oraz charakter złoża wymagały wprowadze nia rozwiązań nowo-

czesnych i w odpowiednio dużej skali, takich, jakich dotychczas w historii przemysłu 

metali nieżelaznych w Polsce nie było. Stało się to możliwe dzięki olbrzymiej wiedzy, 

doświadczeniu górniczemu i talentowi profesora Krupińskie go, który był inspiratorem 

koncepcji i rozwiązań górniczych, światłym kierownikiem zespołów pracujących 

nad założeniami zagospodarowania nowego złoża miedzi”.

Tadeusz Zastawnik
Naczelny Dyrektor KGHM w Lubinie

 Grudzień 1959

28 grudnia 1959 r. ówczesny Minister Przemysłu Ciężkiego Franciszek 

Waniołka podpisał decyzję o powołaniu z dniem 1 stycznia 1960 r. 

przedsię biorstwa państwowego „Zakłady Górnicze Lubin w budowie” 

z siedzibą w Lubinie.

 Styczeń 1969

1 stycznia 1969 r. decyzją Ministra Przemysłu Ciężkiego zmieniono 

nazwę przedsiębiorstwa państwowego „Kombinat Górniczo-Hutniczy 

Miedzi w budowie” na „Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi”.

 Nowa przemysłowa rzeczywistość

KGHM Polska Miedź S.A. jest prekursorem polskiego górnictwa miedzio wego na Dolnym Śląsku. Jej historia jest zapisem tworzenia nowej 

przemysłowej rzeczywistości. Misja budowy nowoczesnej, otwartej na wyzwania Spółki, aktywnie uczestniczącej w wydarzeniach współczesnego 

świata jasno określa jej drogę na najbliższe lata.

 Wrzesień 1991

11 września 1991 r. Minister Przekształceń Własnościowych  pod-

pisał akt notarialny o utworzeniu jednoosobowej spółki Skarbu 

Państwa pod nazwą KGHM Polska Miedź S.A.  Zakłady i przedsię-

biorstwa należące do struktur KGHM zostały oddziałami Spółki.

 Lipiec 1997

10 lipca 1997 r. miało miejsce pierwsze, historyczne notowanie akcji 

Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jedno-

cześnie akcje KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowały na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Londynie.

 Maj 1961 Narodziny KGHM

Szybki rozwój nowoczesnego przemysłu górniczego i hutniczego wiąże się z zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 kwietnia 1961 r. 

w sprawie zmiany przedmiotu działania i przekształceniem z dniem 1 maja 1961 r. „Państwowych Zakładów Górniczych Lubin w budowie” 

w „Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w budowie”. Już w czerwcu liczba zatrudnionych przekroczyła 200 osób.

Materiały opracowano na podstawie: „Kronika Polskiej Miedzi”, red. P. Krajewski, 

Wrocław 2005. © Copyright by CBPM CUPRUM Sp. z o.o., Wrocław 2005

45 lat KGHM Polska Miedź S.A. 45 lat KGHM Polska Miedź S.A.
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 Od Kombinatu
Górniczo-Hutniczego Miedzi 
do KGHM Polska Miedź S.A.

Niewiele polskich firm osiągnęło w ciągu ostatnich kilkunastu lat 

tak spektakularne sukcesy jak KGHM Polska Miedź S.A. W tym cza-

sie dzisiejszy koncern o światowej potędze przeistoczył się z centralis-

tycznie zarządzanego kombinatu w nowoczesną spółkę kapitałową, 

należącą do ścisłej czołówki producentów  miedzi i sreb ra na świecie.

W historii KGHM Polska Miedź S.A. można wyróżnić trzy etapy, 

które były najważniejsze z perspektywy dzisiejszego potentata 

na światowym rynku miedzi.

Kombinat miedziowy 
w przededniu transformacji 
ustrojowej

Od początku istnienia Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi znajdo-

wał się pod nadzorem ministerialnym, chociaż na przestrzeni lat funk-

cjonowanie kombinatu przypisywane było do różnych  resortów. 

U progu lat 90. w skład kombinatu wchodziło dwadzieścia zakładów, 

z których każdy był dużym, wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem. 

Jedne – jak kopalnie i huty – związane były bezpośrednio z produkcją 

miedzi, inne pracowały w otoczeniu kopalni i hut jako przed się bior-

stwa budowlane, produkcji i remontu maszyn, zakłady badaw cze, 

projektowe, transportowe i zaopatrzeniowe. W tym wszystkim tkwił 

Od 1993 roku zaczęto wdrażać program oddzielania działalności 

usługowej i pomocniczej od działalności produkcyjnej. Rosnące in-

westycje w spółki zależne, szczególnie w spółki telekomunikacyj ne, 

sprawiły, że w perspektywie najbliższych lat zysk Spółki wykazywał 

i wykazuje tendencję rosnącą.

KGHM Polska Miedź S.A. 
 jako spółka giełdowa

10 lipca 1997 roku KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na 

giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Londynie. Obec-

ność na parkiecie jest zwieńczeniem wieloletniego procesu, którego 

początek wiązał się ze zmianami ustrojowymi, zainicjowanymi 

w Polsce w 1989 roku. Powołane w 1996 roku przez Ministerstwo 

Przekształceń Własnościowych konsorcjum pry watyzacyjne przy-

gotowało Prospekt Emisyjny, niezbędny do wprowadzenia akcji 

KGHM Polska Miedź S.A. do obrotu publicznego i giełdowego.

W ramach oferty publicznej akcji KGHM Polska Miedź S.A. prze pro-

wadzonej w czerwcu 1997 roku, Skarb Państwa – spośród posiadanych 

przez siebie 200 mln akcji Spółki – zbył 65,7 mln, z czego 30 mln 

w ramach transzy krajowej i 35,7 mln w ramach transzy zagranicz nej 

w formie kwitów depozytowych (GDR). Co istotne, uczestnikami 

prywatyzacji stali się również pracownicy Spółki, którym dodatkowo 

udostępniono nieodpłatnie 15% walorów ogółem, czyli 30 mln akcji.

Data Wydarzenie

1962 r., styczeń Utworzenie Punktu Ratownictwa Górniczego w Lubinie

1967 r., 5 czerwca 
Przekształcenie Punktu Ratownictwa w Kopalnianą Stację Ratownictwa Górniczego
przy Zakładach Górniczych Lubin

1968 r., 15 lutego Uzyskanie pierwszego koncentratu miedzi z Zakładów Górniczych Lubin

1968 r., lipiec Rozpoczęcie wstępnej eksploatacji kopalń: Lubin i Polkowice

1969 r., 1 stycznia
Włączenie do struktury organizacyjnej KGHM kopalń Starego Zagłębia Miedziowego
– Zakłady Górnicze Konrad i Zakłady Górnicze Lena

1970 r., 1 lipca Włączenie do struktury organizacyjnej KGHM Huty Miedzi w Legnicy

1971 r., 17 lipca Uruchomienie Huty Miedzi Głogów I w Żukowicach

1974 r. Oddanie do eksploatacji kopalni Rudna

1978 r. Uruchomienie Huty Miedzi Głogów II z piecem zawiesinowym

1979 r., 9 maja Uruchomienie Huty Miedzi Cedynia w Orsku

1980 r. Oddanie do eksploatacji kopalni Sieroszowice

1990 r., lipiec Rozpoczęcie procesu przekształceń strukturalnych i własnościowych

1991 r., lipiec
Przejęcie przez Spółkę prowadzenia transakcji handlowych w zakresie sprzedaży miedzi na eksport
(wcześniej monopol na takie działania miała państwowa centrala handlu zagranicznego)

1991 r., 12 września
Przekształcenie z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa i rozpoczęcie 
przygotowań do prywatyzacji. KGHM zmienia nazwę na KGHM Polska Miedź S.A.

1993 r. Budowa i uruchomienie Wydziału Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów

1996 r. Połączenie ZG Polkowice i ZG Sieroszowice w jeden oddział górniczy

1997 r., 10 lipca Prywatyzacja i wejście KGHM Polska Miedź S.A. na giełdy papierów wartościowych w Warszawie i Londynie

1998 r., lipiec Wydzielenie ze struktury i powołanie oddziału Zakład Wzbogacania Rud

2006 r., 27 września Uruchomienie w Hucie Miedzi Cedynia linii technologicznej UPCAST do produkcji drutu z miedzi beztlenowej

Etapy budowy KGHM Polska Miedź S.A.

jeden podstawowym mankament: KGHM jako przedsiębiorstwo 

pań stwowe był odcięty od rynków zbytu. Kombinat nie zajmo wał się 

sprzedażą miedzi na rynkach zagranicznych.

Przekształcenie Kombinatu 
w jednoosobową spółkę 
 Skarbu Państwa

12 września 1991 roku przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Gór-

niczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie zostało przekształcone w jedno-

osobową spółkę  Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. Dla 

Polskiej Miedzi i jej prawie 40 tys. załogi zaczynał się nowy, naj trud-

niejszy okres, który miał zadecydować o przyszłości spółki i jej pra-

cowników. Wielozakładowy organizm musiał szybko  przy sto so wać 

się do zmiennych warunków rynkowych, gdyż od dostosowania się 

do nich całkowicie zależała kondycja finansowa spółki.

Restrukturyzacja i dywersyfikacja

Proces przekształceń strukturalnych i włas noś ciowych zainicjowany 

został w lipcu 1990 roku. Realizowany był za równo poprzez własne 

prace, jak też  zaangażowanie zewnętrznych firm doradczych. Proces 

restrukturyzacji KGHM skupił się głównie na uporządkowaniu struk-

tury organizacyjnej i uproszczeniu mechanizmów zarzą dzania, zra-

cjonalizowano koszty, sprzedano zbędny majątek, a także roz po częto 

realizację programu naprawczego.

W 1991 roku utworzona została spółka zależna – KGHM Metraco, 

która przejęła obsługę sprzedaży eksportowej miedzi. W 1993 roku 

w strukturze organizacyjnej KGHM utworzono pion handlu, który 

przejął sprzedaż głównych produktów Spółki.

45 lat KGHM Polska Miedź S.A. 45 lat KGHM Polska Miedź S.A.

Materiały opracowano na podstawie: A. Szydłowska-Szczecińska, „Polska Miedź wczoraj-dziś-jutro”, 

Legnica 2006. © Copyright by A. Szydłowska-Szczecińska
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Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.*

od lewej:

Marcin Ślęzak

Jerzy Żyżyński

Ryszard Kurek

Stanisław Andrzej Potycz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Leszek Hajdacki

Anna Mańk

Józef Czyczerski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Adam Glapiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Łaganowski

*Skład Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo, 

2006 rok był szczególnie pomyślny dla KGHM Polska Miedź S.A. Utrzymująca 

się znakomita koniunktura na światowych rynkach metali nieżelaznych, w tym 

przede wszystkim miedzi, sprawiła, że Spółka odnotowała rekordowy zysk na 

poziomie 3 395 milionów złotych.

Uwarunkowania te, poparte profesjonalnym zarządzaniem Spółką, sprawiły, 

że inwestorzy obdarzyli KGHM Polska Miedź S.A. ogromnym kredytem zaufania, 

czego wyrazem był kurs akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartoś cio wych 

w Warszawie. Przez ponad pół roku utrzymywał się on na poziomie znacz nie 

przekraczającym 100 złotych.

Zarząd Spółki powołany w I kwartale 2006 roku przystąpił do prac ze świadomoś-

cią, że czas wyjątkowej koniunktury jest najwłaściwszym okresem, aby wdrożyć 

przedsięwzięcia modernizacyjne oraz działania nakierowane na redukcję i ure-

alnienie kosztów produkcji.

W pierwszej kolejności kierowany przez Pana Krzysztofa Skórę Zarząd KGHM 

Polska Miedź S.A. dokonał krytycznej analizy tych sfer działania Spółki, które 

pozostawały w ewidentnej sprzeczności z wymogami stawianymi kluczowemu 

podmiotowi giełdowemu, oraz będących zaprzeczeniem transparentności i do-

brych praktyk w biznesie. W efekcie położono kres ugruntowanym w ostatnich 

latach fatalnym praktykom, których nie waham się określić jako patologiczne. 

Bajońskie premiowanie projektów pseudoracjonalizatorskich czy system prze-

targowy uwzględniający zapis o prawie pierwszej odmowy były zaprzeczeniem 

elementarnych zasad gospodarki rynkowej oraz kładły się niechlubnym cie-

niem na wizerunku KGHM Polska Miedź S.A. jako koncernu o znaczeniu 

globalnym. 

Działaniom porządkującym funkcjonowanie spółki towarzyszyły prace wyzna-

czające jej rozwój w ciągu najbliższej dekady. Strategia Spółki na lata 2007–

–2016 kreśli wiarygodny scenariusz kierunków rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. 

zarówno w warunkach pomyślnej koniunktury na rynku surowcowym, jak i w 

okresie jej załamania.

Aprobata ze strony inwestorów dla kierunków rozwoju całej Grupy Kapitałowej 

jest pomyślną wiadomością, świadczącą o ich zaufaniu dla Zarządu, który trafnie 

zdefiniował oczekiwania wobec KGHM Polska Miedź S.A.

Adam Glapiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin, maj 2007 roku
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List Prezesa ZarząduZarząd KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

od lewej:

Stanisław Kot – Wiceprezes Zarządu ds. Hutnictwa*

Ireneusz Reszczyński – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Krzysztof Skóra – Prezes Zarządu

Maksymilian Bylicki – I Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Marek Fusiński – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Szanowni Państwo!

Przekazuję w Państwa ręce Raport za 2006 rok w poczuciu satysfakcji nie tylko 

ze znakomitego wyniku KGHM Polska Miedź S.A., ale również spełnienia 

ubiegłorocznych deklaracji dotyczących przezwyciężenia patologii, jakie 

w ostatnich latach kładły się cieniem na dobrym imieniu naszej Spółki.

Satysfakcja ta nie byłaby pełna, gdyby działaniom porządkującym funk cjo-

nowanie KGHM nie towarzyszyło fundamentalne przedsięwzięcie nakierowane 

na przyszłość Spółki. Tym właśnie solidnym fundamentem dla nowoczesnego 

rozwoju Polskiej Miedzi jest strategia przyjęta na lata 2007–2016.

W 2006 roku nasza Spółka wyprodukowała 556 624 t miedzi elektrolitycznej 

i 1 242 t srebra metalicznego. Przy uwzględnieniu znakomitej koniunktury 

na światowych rynkach miedzi i srebra, produkcja ta przełożyła się na re kor-

dowy wynik finansowy. Zysk netto wyniósł 3,395 mld złotych. Był to również 

znakomity rok dla inwestorów giełdowych i wzrostu wartości akcji. Już 13 kwiet-

nia 2006 roku kurs akcji KGHM przekroczył barierę 100 złotych, aby 11 maja 

2006 roku pobić rekord 135 złotych.

Znakomity wynik finansowy i rekordowy wzrost notowań giełdowych zostały 

docenione przez niezależnych ekspertów i organizatorów rankingów gospo-

darczych. KGHM Polska Miedź S.A. zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu firm 

o największej ekonomicznej wartości dodanej (EVA) oraz została uznana za naj-

większego eksportera w rankingach ułożonych przez dziennik „Rzecz pospolita”. 

W rankingu tygodnika „Polityka” na najbardziej zyskowną firmę zaję liś my 

także pierwsze miejsce. Nasze zaangażowanie i wsparcie dla przedsięwzięć 

regionalnych zaowocowało prestiżową nagrodą Dolnośląskiego Klucza Suk cesu 

nadanego przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska.

 

KGHM Polska Miedź S.A. jest koncernem o znaczeniu globalnym i spółką pub-

liczną, co w szczególny sposób nakłada na spółkę obowiązek transparentności 

i jasnego określenia regulacji jej funkcjonowania. Z tą myślą Zarząd opracował 

regulaminy i zasady procedowania we wszystkich kwestiach, które budziły 

uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z zasadami dobrych praktyk 

w biznesie.

Jednocześnie daliśmy jednoznaczny sygnał, że pracownikom KGHM Polska 

Miedź S.A. musi przyświecać przekonanie, że za nasze powodzenie wszyscy jes-

teśmy odpowiedzialni. Każdy z nas, na swoim stanowisku pracy buduje sukces 

Polskiej Miedzi. Każdy wypełnia swoje obowiązki i powinności. A powinnością 

kadry menedżerskiej jest działanie na rzecz usprawnienia procesu produkcji. 

Uzdrawiając sytuację w Spółce, pracowaliśmy równolegle nad strategią, która 

określi ramy jej rozwoju w najbliższej dekadzie. Strategia Spółki na lata 2007–

–2016 zakłada utrzymanie obecnych zdolności produkcyjnych Polskiej Miedzi 

w długim horyzoncie czasowym; kon tynuowanie prac zmierzających do pełnego 

udostępnienia złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy; dopuszcza możliwość 

poszerzenia bazy zasobowej o tanie w eksploatacji złoża poza granicami Polski 

oraz określa ramowe kierunki rozwoju innych podmiotów Grupy Kapitałowej. 

Pragnę w tym miejscu podziękować akcjonariuszom za udzielone nam zaufanie 

oraz wszystkim pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. za wkład pracy, który 

przy czynił się do uzyskanych w 2006 roku rekordowych wyników. Równo cześ-

nie zapewniam Państwa o determinacji mojej oraz całego Zarządu we wdro-

żeniu Strategii Spółki, co zapewni jej dalszy dynamiczny rozwój.

Krzysztof Skóra

Prezes Zarządu

Lubin, lipiec 2007 roku

*wykonujący również czasowo uprawnienia i obowiązki, które określone zostały 

dla pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Górnictwa
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Charakterystyka Spółki

KGHM Polska Miedź S.A. należy do grona 

największych na świecie producentów miedzi 

i srebra. Firma produkuje rocznie około 560 tys. 

ton miedzi elektrolitycznej oraz 1200 ton srebra 

[…] Baza surowcowa obejmuje po wierzchnię 

ok. 468 km², zawierającą 32,2 mln ton miedzi. 

Według danych z 2003 roku polskie zasoby 

miedzi stanowią 6,35% ujawnio nych światowych 

zasobów przemysłowych tej rudy.

 Dynamiczny rozwój oparty na przemyślanej strategii Charakterystyka Spółki
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Zakłady Górnicze Lubin

Zakłady Górnicze
Polkowice-Sieroszowice

Zakłady Górnicze Rudna

Zakłady Wzbogacania Rud

Zakład Hydrotechniczny

Huta Miedzi Głogów

Huta Miedzi Legnica

Huta Miedzi Cedynia

Biuro Zarządu

Jednostka Ratownictwa 
Górniczo-Hutniczego

Centralny Ośrodek 
Przetwarzania Informacji
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Minova-Ksante 
Sp. z o.o.

Polkomtel S.A.

Infomonitor Biuro
Informacji Gospodarczej

PTR S.A.

Interferie S.A.

PeBeKa S.A.

Energetyka 
Sp. z o.o.

Zagłębie Lubin  SSA

KGHM Metraco S.A.

TUW – Cuprum

KGHM 
Polish Copper Ltd.

KGHM
Kupferhandels GmbH

KGHM 
Congo S.P.R.L.

KGHM 
Cuprum Sp. z o.o. – CBR

CBJ Sp. z o.o.

Pol-Miedź Trans 
Sp. z o.o.

MCZ S.A.

Dialog S.A.

Tele Video Media 
Sp. z o.o.

Vivid.pl S.A.
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0PHP Mercus 
Sp. z o.o. 

PU Mercus Serwis 
Sp. z o.o.

PHU Lubinpex 
Sp. z o.o.

PHU Mercus Bis 
Sp. z o.o.

TUW – Cuprum
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DKE Sp. z o.o.

Dol-Eko
Organizacja Odzysku S.A.

Telewizja Familijna S.A.
w upadłości

KGHM Ecoren S.A.

Inova Sp. z o.o.

DFM Zanam-Legmet 
Sp. z o.o.

WFP Hefra S.A.

Aquakonrad S.A. 
w upadłości

WM ŁABĘDY S.A.

PCPM Sp. z o.o.

Interferie S.A.

Walcownia Metali
Nieżelaznych Sp. z o.o.

Najistotniejsze Spółki z udziałem KGHM Polska Miedź S.A.
(procentowy udział w spółce)
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Spółka KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem o wielo let-

niej tradycji. W 2006 roku obchodziła 45 rocznicę powstania. Po-

cząwszy od 12 września 1991 roku KGHM Polska Miedź jest spółką 

akcyjną. Od lipca 1997 roku jej akcje są notowane na Giełdzie Papie-

rów Wartościowych w Warszawie, a GDR-y (globalne kwity depozy-

to we) na Giełdzie Papierów Wartoś cio wych w Londynie.

KGHM Polska Miedź S.A. należy do grona największych na świecie 

producentów miedzi i srebra. Firma produkuje rocznie około 560 tys. 

ton miedzi elektrolitycznej oraz 1 200 ton srebra.

KGHM Polska Miedź S.A. to wielooddziałowe przedsiębiorstwo, 

w którego skład wchodzi Biuro Zarządu oraz 10 oddziałów: 3 zakła-

dy górnicze, 3 huty miedzi, Zakłady Wzbogacania Rud, Zakład 

Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego 

i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Według stanu na 31 grudnia 2006 roku KGHM Polska Miedź S.A. 

posiadała bezpośrednio bądź pośrednio udziały/akcje w 41 spółkach 

prawa handlowego, w tym w: 29 spółkach zależnych, trzech spółkach 

stowarzyszonych, dziewięciu spółkach pozostałych, które tworzą 

Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

 Grupa Kapitałowa KGHM 
 Polska Miedź S.A.

Spółki Grupy Kapitałowej to podmioty posiadające odrębne osobo-

wości prawne, o zróżnicowanym udziale (bezpośrednim lub pośred-

nim) KGHM Polska Miedź S.A. w ich kapitale zakładowym oraz 

o różnorodnym przedmiocie działania.

Spółki te oferują produkty i usługi związane z podstawową działal-

nością KGHM Polska Miedź S.A. (m.in. budownictwo górnicze, 

maszyny i urządzenia dla górnictwa i budownictwa, prace badaw-

czo-rozwojowe) lub usługi niezwiązane z obsługą ciągu technolo-

Charakterystyka Spółki Charakterystyka Spółki

gicznego KGHM Polska Miedź S.A., takie jak usługi turystyczne, 

transportowe, telekomunikacyjne i medyczne. Do innych obszarów 

działalności spółek należą również: produkcja energii elektrycznej 

i galanterii stołowej ze srebra. KGHM Polska Miedź S.A. posiada 

bezpośrednio udziały i akcje 20 podmiotów. Trzy spółki należące do 

Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. tworzą własne grupy 

kapitałowe. Są to: KGHM Ecoren S.A., PHP „MERCUS” Sp. z o.o. 

oraz DIALOG S.A. 

KGHM Polska Miedź S.A. stan na 31.12.2006

 Działalność podstawowa

Bazą surowcową dla KGHM Polska Miedź S.A. jest największe 

w Europie i jedno z największych na świecie złoże rud miedzi o po-

wierzchni około 468 km2.

Podstawowa działalność firmy koncentruje się na produkcji miedzi 

i srebra. Miedź pozyskiwana jest przede wszystkim z rud miedzi, 

z których po wzbogaceniu otrzymuje się koncentrat, przetwarzany 

następnie w hutach na miedź anodową. Proces elektrorafinacji po-

zwa la uzyskać miedź rafinowaną o zawartości 99,99% miedzi. Pro-

duktem ubocznym procesu elektrorafinacji jest szlam anodowy, 

z którego odzyskuje się srebro i złoto.
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 Kalendarium 2006

Styczeń

� Zmiana władz w Spółce. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy dokonało zmian w Radzie Nadzorczej w dniu 

31 stycznia 2006 r.

Luty

� 10 lutego pan Krzysztof Skóra został oddelegowany do pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu

� 24 lutego 2006 r. Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd KGHM 

pod kierownictwem Prezesa Krzysztofa Skóry

� Przyznanie przez gazetę giełdy „Parkiet” statuetki „Byki i Niedźwie-

dzie” w kategorii: najlepsza inwestycja w spółkę giełdową z grupy 

WIG 20

Marzec

� Przyjęcie do stosowania zasad ładu korporacyjnego wyni kają-

cych z „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” (z zastrze-

żeniem dotyczącym „zasady 20” o nie zależ ności członków rad 

nadzorczych)

Maj

� Najwyższe w historii notowanie akcji Spółki na GPW miało miej-

sce w dniu 11 maja 2006 r. – 135 zł/akcję

Czerwiec

� W rankingu „Perły Polskiej Giełdy” przeprowadzonym przez 

gazetę giełdy „Parkiet” KGHM Polska Miedź S.A. zajęła pierw-

sze miejsce w kategorii „surowce i energia” jako firma, która od-

niosła największy sukces finansowy, rynkowy i giełdowy w tym 

segmencie

� Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pod-

jęło uchwałę o wypłacie najwyższej w historii Spółki dywidendy. 

Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono 2 000 mln zł, co 

stanowiło 10,00 zł na jedną akcję

Lipiec

� Zarząd podjął decyzję o urucho mieniu inwestycji Głogów Głębo-

ki, co znacząco rozszerzy bazę zasobową Spółki, a także wydłuży 

okres eksploatacji kopalń. Realizacja inwestycji jest zaplanowa-

na do roku 2035. Planowane nakłady wyniosą 1,35 mld zł

Sierpień

� Decyzja o powołaniu Legnickiego Parku Technologicznego, 

w celu wykorzystania potencjału technologicznego KGHM Polska 

Miedź S.A., wzmocnienia konkurencyjności Legnicy i regionu 

dolnośląskiego, utworzenia atrakcyjnego obszaru do prowadzenia 

działalności gospodarczej i inwestowania w działalność opar tą na 

nowych technologiach, szczególnie związanych z prze twór stwem 

miedzi i srebra

� Interferie S.A. jako pierwsza spółka Grupy Kapitałowej KGHM S.A. 

wchodzi na giełdę

Wrzesień

� Uruchomienie linii technologicznej UPCAST do produkcji drutu 

z miedzi beztlenowej w Oddziałe Huta Miedzi Cedynia. Planowa-

na wielkość produkcji wynosi 15 tys. ton rocznie

Październik

� Zbyt niska frekwencja uniemożliwiła dokonanie wyboru członka 

Zarządu przez pracowników

Grudzień

� Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.  zatwierdziła „Stra-

tegię KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata 

2007–2016”

� Uroczystości Barbórkowe

Charakterystyka SpółkiCharakterystyka Spółki
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Zysk netto
Skala wypłaty 
dywidendy

mln zł

minimum maksimum

do 700 brak dywidendy — —

ponad 700 
do 1 700

200 + 50% nadwyżki 
ponad 700 200 700

ponad 1 700 
do 3 700

700 + 60% nadwyżki 
ponad 1 700 700 1 900

ponad 3 700
1 900 + 100% nadwyżki 
ponad 3 700 1 900

nie-
ograniczone

Kurs akcji Spółki w roku 2006 

na tle Warszawskiego Indeksu Giełdowego 
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Skarb PaństwaPozostali
akcjonariusze

w tym 
Deutsche Bank Trust
Company Americas

55,72% 44,28%

4,34%

2004 2005 2006

Liczba akcji 200 000 000 200 000 000 200 000 000

Kurs zamknięcia z ostatniego dnia  notowań w roku zł 31,30 62,50 89,00

Wartość rynkowa Spółki na koniec roku mln zł 6 260 12 500 17 800

Najwyższy kurs zamk nię cia w roku zł 39,90 64,40 135,00

Najniższy kurs zamk nięcia w roku zł 25,60 27,60 63,90

Średni wolumen obrotu na sesję — 640 468 778 517 813 466

Dywidenda wypłacona w roku obrotowym na jedną akcję zł 0,00 2,00 10,00

2004 2005 2006

Wskaźniki rynku kapitałowego

EPS (zł) Zysk (strata) netto / liczba akcji 6,99 11,45 16,98

P/CE Cena / nadwyżka finansowa na 1 akcję* 3,7 4,8 4,8

P/E Cena / zysk netto na akcję 4,5 5,5 5,2

MC/S Wartość rynkowa**/ przychody ze sprzedaży 1,0 1,6 1,5

P/BV Cena rynkowa / wartość księgowa akcji*** 1,2 2,0 2,2

 * Nadwyżka finansowa = zysk netto + amortyzacja

 * * Wartość rynkowa stanowi iloczyn liczby akcji i ich notowania z ostatniego dnia w roku

 * * * Wartość księgowa wg stanu z dnia bilansowego

 Notowania Spółki w 2006 roku

Akcje Spółki notowane są od lipca 1997 roku na rynku podstawowym 

Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie S.A. w syste-

mie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksu WIG i WIG20. 

Globalne Kwity Depozytowe (GDR) notowane są na London Stock 

Exchange.

Kurs akcji Spółki na ostatniej sesji giełdowej roku 2005 na GPW w War-

szawie S.A. wynosił 62,50 zł i od tego czasu wielokrotnie poprawiał 

historyczne maksima, by 11 maja 2006 roku osiągnąć najwyższy, 

w do tychczasowej historii notowań kurs zamknięcia, wynoszący 

135,00 zł. Na kolejnych sesjach roku 2006 kurs akcji Spółki kształ-

tował się poniżej tego poziomu, a na zamknięciu ostatniej sesji 

giełdo wej roku – 29 grudnia – osiągnął wartość 89,00 zł. Ostatecznie 

w ciągu roku 2006 kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. wzrósł 

o 42,40%. W tym samym czasie WIG wzrósł o 41,60%, zaś WIG20 

o 23,75%.

W 2006 roku ceny walorów Spółki na obu rynkach – polskim i bry-

tyj skim – kształtowały się podobnie. Akcje Spółki, podobnie jak 

w la tach poprzednich, podążały w ślad za światowymi cenami mie-

dzi. Szczyt notowań akcji KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2006 

przypadł na okres najwyższych notowań cen miedzi.

 Polityka dywidend

Na atrakcyjność inwestowania w akcje KGHM Polska Miedź S.A. 

wpływa także wysokość dywidendy. W 2006 roku Spółka wypłaciła 

10 zł dywidendy na akcję z podziału zysku roku poprzedniego, co 

daje bardzo wysoką stopę dywidendy – blisko 9% (wyliczona na 

dzień nabycia praw do dywidendy).

Poziom wypłaconej dywidendy w 2006 roku stawia Spółkę w gronie 

firm o najwyższej stopie dywidend na polskim parkiecie.

Przyjęta przez Spółkę w styczniu 2007 roku polityka dywidend 

uwzględnia praktyki stosowane przez spółki z branży wydobywczej 

– zgodnie z zasadą, że nadzwyczajne zyski związane z wysoką fazą 

cyklu cen surowców są przeznaczane dla akcjonariuszy w postaci 

progresywnej dywidendy. 

Zarząd będzie rekomendował wypłacanie dywidendy – począwszy 

od podziału zysku za rok 2007 – według następujących założeń:

 Struktura własności

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 000 tys. zł i dzieli się na 

200 mln akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Każda akcja daje 

prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na 31 grudnia 2006 roku jedynym akcjonariuszem posiadającym 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki był Skarb Państwa, który posiadał 44,28% kapitału zakłado-

wego Spółki, co odpowiada tej samej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.

Polityka dywidend stanowi element zapewnienia równowagi po-

między wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego 

inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków w celu wzro-

stu wartości w przyszłości oraz alokacji środków na potencjalne, 

jeszcze niezweryfikowane inwestycje.

 Ład korporacyjny

KGHM Polska Miedź S.A. stara się, by stosowanie zasad dobrych 

prak tyk stało się oczywiste zarówno dla Zarzadu, Rady Nadzorczej, 

jak i akcjonariuszy, ponieważ Spółka ma świadomość ich znaczenia 

dla wzrostu wartości firmy i postrzegania jej przez aktualnych 

i potencjal nych właścicieli.

Zasady ładu korporacyjnego – zaproponowane przez Giełdę Papie-

rów Wartościowych w Warszawie S.A., a wynikające z „Dobrych 

prak tyk w spółkach publicznych 2005”, zostały pierwszy raz przyjęte 

przez Spółkę w roku 2005. Spółka przyjęła do stosowania wszyskie 

zasady z zastrzeżeniem przy zasadzie 20, dotyczącej niezależności 

członków rady nadzorczej. Pełna treść aktualnego „Oświadczenia 

w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego” znaj-

duje sie na stronach internetowych Spółki (www.kghm.pl).

Charakterystyka Spółki

Zmiany znacznych pakietów akcji w roku 2006

� Lansdowne Partners Limited Partnership – posiadający, po-

przez zarządzane fundusze, na dzień 31 grudnia 2005 roku 

powy żej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki (5,29%), 12 stycznia 2006 roku obniżył udział w ogólnej 

liczbie gło sów Spółki do poziomu 4,64%.

� Deutsche Bank Trust Company Americas – bank depozytowy 

w programie kwitów depozytowych, posiadający na dzień 

31 grudnia 2005 roku powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Wal-

nym Zgromadzeniu Spółki (5,31%) w ciągu roku 2006 wielo-

krotnie przekraczał próg 5% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 Na dzień 31 grudnia 2006 roku liczba kwitów depozytowych znaj-

du ją cych się w obrocie odpowiadała 4,34% wszystkich wyemito-

wanych akcji Spółki.

Po zakończeniu roku obrotowego, 16 maja 2007 roku Skarb Państwa 

obniżył udział w ogólnej liczbie głosów do poziomu 41,79%.

Charakterystyka Spółki
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Strategia rozwoju

 Sztuka perspektywicznego planowania 
bazująca na solidnych podstawach

Rok 2006 był rokiem, w którym, obok realizacji 

założeń strategicznych na lata 2002–2006, 

prowadzone były prace nad przygotowaniem 

nowej strategii KGHM Polska Miedź S.A. 

i Grupy Kapitałowej na lata 2007–2016. […] 

W dniu 16 października 2006 roku na posiedzeniu 

Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. została przyjęta 

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy 

Kapitałowej na lata 2007–2016. Strategia ta 

została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą 

Spółki w dniu 5 grudnia 2006 roku.



26
Raport Roczny 2006

27
Raport Roczny 2006

26
Raport Roczny 2006

 Realizacja strategii w 2006 roku 

W 2006 roku Spółka, w ramach przyjętej w 2002 roku Strategii rozwo-

ju KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata 2002–2006, 

realizowała i kontynuowała cele strategiczne, jakie zostały zapocząt ko-

wane w roku 2005.

Zgodnie z zapisami Strategii w 2006 roku KGHM Polska Miedź S.A. 

skupił się na pracach związanych z poszukiwaniem nowych techno-

logii eksploatacji górniczej i podniesieniem efektywności procesu 

wzbogacania flotacyjnego rud miedzi.

Istotne były także dzia łania zmierzające do optymalizacji procesu 

technologicznego w hutach, które zostały objęte analizami i opraco-

waniami w ramach programu modernizacji hutnictwa. 

Strategia rozwoju Strategia rozwoju

W ramach działań, których celem ma być zwiększenie posiadanych 

przez Spółkę zasobów rud miedzi (tzw. aktywów zasobowych), kon ty-

nuowano prace związane z eksploatacyjnym udostępnieniem zło ża 

Głogów Głęboki Przemysłowy.

Realizacja tego projektu zwiększy w przyszłości posiadaną przez 

Spółkę bazę zasobową, umożliwiając utrzymanie obecnego poziomu 

produkcji miedzi w dłuższym horyzoncie czasowym.

 Wizja przyszłości

Rok 2006 był rokiem, w którym, obok realizacji założeń strategicznych 

na lata 2002–2006, prowadzone były prace nad przygotowaniem 

nowej Strategii KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na 

lata 2007–2016. W ramach prowadzonych prac dokonano analizy 

otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego Spółki.

Powołany w maju 2006 roku Zespół do spraw Strategii KGHM Polska 

Miedź S.A. przygotował i przedstawił Zarządowi projekt dokumentu 

opisujące go strategię oraz zasady wdrożenia i zarządzania strategią 

Spółki.

W dniu 16 października 2006 roku na posiedzeniu Zarządu KGHM 

Polska Miedź S.A. została przyjęta Strategia KGHM Polska Miedź S.A. 

i Grupy Kapitałowej na lata 2007–2016. Strategia ta została zaakcep-

towana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 grudnia 2006 roku. 

W 2006 roku kontynuowano prace koncepcyjne nad wdrożeniem 

Strategicznej Karty Wyników, będącej narzędziem do realizacji 

przyjętej na lata 2002–2006 strategii, służącej równocześnie do mo-

nitorowania jej realizacji.

Cele strategiczne zostały zgrupowane i przedstawione w ujęciu 

perspek tywicznym z naciskiem na: perspektywę finansową, per-

spektywę rynkową (klient) oraz perspektywę procesów wewnętrznych 

i rozwoju.

Opracowane mierniki opisujące realizację celów przyjętych w stra-

tegii Spółki uwzględniały w głównej mierze efektywność wykorzy-

stania kapitału i tworzenia wartości ekonomicznych w KGHM. 

Właściwa identyfikacja i przypisanie poszczególnym celom inicja-

tyw o charakterze strategicznym z pewnością wzmocni siłę ich od-

działywania. 

W myśl przyjętej strategii misja KGHM Polska Miedź S.A. brzmi:

„Efektywne przetwarzanie zasobów 
naturalnych drogą do wzrostu 
wartości firmy.”

Zgodnie z założeniami Strategii, działania KGHM Polska Miedź S.A. 

nakierowane są na budowanie wartości Spółki, poprzez utrzymanie 

pozycji światowego producenta miedzi i srebra, jak również rozwój 

w obszarze wydobywania oraz przetwarzania rud innych metali nie-

żelaznych.

Ponadto, strategia przewiduje podjęcie działań w dziedzinie gospo-

darowania i wykorzystywania odpadów, produkcji soli kamiennej 

oraz optymalizacji wykorzystania aktywów telekomunikacyjnych. 
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 Strategia
KGHM Polska Miedź S.A.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. realizowana jest w trzech głów-

nych obszarach:

Rozwój i wzrost efektywności działalności podstawowej 

W obszarze tym działania Spółki nakierowane będą na:

� zwiększenie bazy zasobów, nie tylko poprzez utrzymanie obecne-

go poziomu produkcji miedzi z zasobów krajowych, ale również 

poprzez udostępnienie i eksploatację złoża Głogów Głęboki 

Przemysłowy (osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej plano-

wane jest na 2013 rok). Przewidywane nakłady inwes ty cyjne to 

ok. 1,8 mld zł, zaś zasoby przemysłowe złoża szacowane są na po -

nad 5 mln ton Cu. Planowane jest także rozpoznanie możliwoś ci 

eksploatacji złoża Radwanice-Gaworzyce i ewentualne rozpoczę-

cie jego udostępniania oraz eksploracja innych złóż rudy miedzi 

w Polsce. Spółka zakłada również nabycie i eksploatację zagra-

awansowanych metod produkcyjnych, w szczególności meta-

lurgicznych i przetwarzania odpadów, jak również rozpoznania 

i wdrażenia projektów inwestycyjnych w nowych obszarach 

działalności.

Wspieranie rozwoju KGHM 

W obszarze tym działania Spółki nakierowane będą na:

� kontynuację wdrażania zasad ładu korporacyjnego,

� wzrost efektywności zarządzania zasobami ludzkimi i poprawę 

warunków pracy,

� wdrażanie programu Odpowiedzialnego Biznesu oznaczające-

go przede wszystkim zwiększenie aktywności KGHM w działa-

niach na rzecz społeczności lokalnych. 

Realizacja założeń Strategii pozwoli na obniżenie kosztu produkcji 

miedzi z wsadów własnych (koncentratów) oraz przygotowanie firmy 

na ewentualny spadek cen miedzi. W tym celu Spółka planuje oprzeć 

Dywersyfikacja 

W ramach wprowadzania nowych standardów Spółka planuje:

� optymalizację wykorzystania aktywów telekomunikacyjnych – 

Pol komtel i Dialog – gwarantującą wzrost ich wartości, a także 

zna czą ce wzmocnienie pozycji na polskim rynku telekomunika-

cyjnym. Podjęte działania będą zmierzać do przejęcia rentow nych 

spółek telekomunikacyjnych i zapewnienia im lepszych warunków 

rozwojowych. W wypadku Dialogu inwestycje te będą finan so wa-

ne ze środków własnych, przy współudziale kapitału zewnętrznego. 

Zakłada się również wzrost strumienia dywidendy z aktywów 

Polkomtela i Dialogu i zwiększenie stopnia ich płynności. Zwięk-

szenie stopnia płynności aktywów telekomunikacyjnych poz woli 

KGHM wyjść z inwestycji w tym obszarze w dogodnym do tego, 

wybranym przez Spółkę, momencie i formie.

� uzyskanie istotnej pozycji na rynku gospodarowania odpadami 

i ich przetwarzania, w szczególności poprzez zagospodarowanie 

i wykorzystywanie odpadów wytwarzanych przez KGHM, a tak że 

osiągnięcie efektywnej skali działalności w komercyjnym gospo-

darowaniu odpadami, m.in. poprzez nowe technologie odzysku 

miedzi z odpadów oraz wykorzystanie własnego, zintegrowanego 

systemu recyklingu bazującego na hutnictwie.

� poprawę efektywności gospodarowania, m.in. poprzez ograni-

czenie kosztów działalności podstawowej i wzrost efektywności 

spółek Grupy Kapitałowej. Podjęte działania będą miały na celu 

poprawę efektywności poprzez redukcję kosztów w całym łańcu-

chu technologicznym, zmianę modelu zarządzania górnictwem 

i hutnictwem, centralizację działalności, ograniczenie liczby spó-

łek Grupy Kapitałowej oraz wzrost efektywności spółek Grupy 

działających na rynku KGHM. Ponadto zakłada się modernizację 

aktywów produkcyjnych, poprzez usprawnienie procesów wzbo-

gacania rudy, hydrotransport koncentratu, a przede wszystkim 

Strategia rozwoju

� uruchomienie przemysłowej eksploatacji złóż soli kamiennej to-

wa  rzyszącej rudom miedzi, przy jednoczesnym zagospodaro-

waniu wyrobisk poeksploatacyjnych. Podjęte działania będą 

zmierzać do zapewnienia pozycji wiodącego producenta soli 

kamiennej w Polsce.

� rozpoznanie możliwości inwestycyjnych i dywersyfikację w no-

wych dziedzinach działalności. Działania podjęte w tym obszarze 

nakierowane będą na rozwój projektów w zakresie pozyskiwania 

metali nieżelaznych i zaawansowanych technologii hydrometa-

lurgicznych, przygotowanie i wdrożenie programu Centrum 

Rozwoju Technologii – prowadzącego badania w zakresie za-

się na dywersyfikacji działalności, rozwoju produkcji i sprzedaży 

innych surowców oraz zwiększeniu roli aktywów telekomunikacyj-

nych w generowaniu środków finansowych.

Wszystkie opisane powyżej zamierzenia pozwolą na wypracowywa-

nie zysku netto w wielkości zapewniającej ciągły rozwój firmy i kon-

ty nuację polityki wypłat dywidendy dla akcjonariuszy. Zarząd będzie 

rekomendował coroczne wypłaty dywidendy na poziomie 30% zys-

ku netto.

nicznych złóż miedzi i innych metali nieżelaznych, szczegól nie 

tych o niskich kosztach eksploatacyjnych. W ramach polityki 

firmy KGHM Polska Miedź S.A. zakłada przystępowanie do kon-

sorcjów z liderami poszczególnych rynków.

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska na każdym 

etapie procesu technologicznego, do czego przyczyni się plano-

wana modernizacja procesów hutniczych. Zasadniczą kwestią 

jest utrzymanie zdolności do produkcji miedzi wysokiej jakości 

oraz zadania związane z odnowieniem parku maszynowego. 

Kolejnym celem zidentyfikowanym w tym obszarze jest uspraw-

nienie procesów zarządzania. 

Strategia rozwoju
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`

Wyniki działalności
i prognozy

KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła w roku 2006 

rekordowy wynik finansowy. Zysk z działalności 

gospodarczej w 2006 roku wniósł 4 053 mln zł i był 

wyższy o 54% w relacji do poprzedniego roku […]

W kolejnych latach zakłada się obniżanie kosztów 

działalności opera cyjnej, głównie z tytułu niższej 

wartości zużywanych obcych materia łów 

miedzionośnych i zmniejszenia zakresu usług 

obcych, w tym remontów oraz górniczych robót 

przygotowawczych (wiertniczych).

Wyniki działalności i prognozy

 Inicjatywa gwarantująca osiągnięcie jasno określonych celów
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 Gospodarka światowa

Tempo wzrostu gospodarczego na świecie w 2006 roku, według sza-

cunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Euro-

pejskiej, ukształtowało się na poziomie 5,1% i było o 0,3 pkt proc. 

wyższe aniżeli w roku 2005. Pomimo pewnego spowolnienia tempa 

wzrostu światowego PKB w II połowie 2006, wyniki gospodarki świa-

towej w całym roku 2006 okazały się lepsze od przewidywanych.

Dobrej koniunkturze nie zdołały zaszkodzić wyższe od zakładanych 

ceny surowców naturalnych, przede wszystkim ropy naftowej. Korzyst-

niejsze od oczekiwanego tempo wzrostu gospodarczego w skali glo-

balnej dokonało się w głównej mierze za sprawą szybszej ekspan sji 

strefy euro, a także gospodarek rozwijających się, w szczególności 

Chin i Indii.

Dokonując oceny globalnej sytuacji makroekonomicznej w 2006 ro  ku, 

należy zwrócić uwagę, że od II kwartału dynamika wzrostu Sta nów 

Zjednoczonych obniżyła się. Główną przyczyną spowolnienia gospo-

darki amerykańskiej było pogorszenie koniunktury na rynku nie ru-

chomości. Obserwowana recesja w tym sektorze (spadek inwes tycji 

mieszkaniowych o 12,6%) była najgłębsza od 1991 roku. Deficyt han-

dlowy w Stanach Zjednoczonych w 2006 roku osiągnął rekordowy 

poziom w his torii – 763,6 mld USD, tj. 6,5% więcej niż rok wcześ niej. 

Znacznie poniżej oczekiwań przedstawiły się również dane dotyczą-

ce przepływu kapitału. W grudniu, po raz pierwszy od dwóch lat, na-

stąpił jego odpływ w wysokości 11,0 mld USD.

W przeciwieństwie jednak do poprzednich okresów w historii, kiedy 

pogorszenie koniunktury rynku amerykańskiego pociągało za sobą 

ob niżenie globalnej dynamiki wzrostu, tym razem reszta świata, 

zwłaszcza rozwijające się kraje azjatyckie, pozostała na ścieżce wyso-

kiego tempa wzrostu gospodarczego. Dotyczy to zwłaszcza Chin oraz 

Indii, które zanotowały w 2006 roku wzrost gospodarczy na poziomie 

odpowiednio 10,7% oraz 9,2%. Gospodarka chińska od czterech lat 

rozwija się w tempie dwucyfrowym. W 2006 roku nakła dy inwestycyj-

ne w całej gospodarce zwiększyły się o 24,0%, tj. o 2 pkt proc. mniej 

niż rok wcześniej. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej wyniosło 

13,7%, blisko 1 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Rok 2006 był kolejnym okresem rosnącej nadwyżki handlowej 

i nad wyżki na rachunku obrotów bieżących w Chinach. Stało się to 

głów nie za sprawą szybko rosnącego eksportu, którego dynamika 

przewyższyła dynamikę im portu. Jednocześnie pomimo szybkiego 

tempa wzrostu gospodarcze go poziom inflacji w ujęciu średniorocz-

nym w 2006 roku wyniósł 1,5%, wobec 1,8% rok wcześniej. Warte 

uwa gi jest, że w samym grud niu inflacja przyspieszyła do 2,8%, tj. 

do najwyższego poziomu od lutego 2005, co może oznaczać koniecz-

ność zaostrzenia polityki monetarnej.

Chiny mogą być w chwili obecnej określone jako podstawowy mo-

tor światowej gospodarki. Porównując dane z roku 2006 z danymi 

z roku 1998, można zaobserwować znaczące przesunięcie się Chin 

– z siódmej na czwartą pozycję – w hierarchii największych gospo-

darek świata. We wspomnianym okresie PKB gospodarki chińskiej 

zwiększył się o 120%. W przypadku utrzymania się tempa wzrostu 

Warunki i tendencje rynkowe Warunki i tendencje rynkowe

Zapasy miedzi

Od 22 lipca 2005 roku, kiedy zanotowano najniższy poziom zapasów 

LME od kilkudziesięciu lat – 25 525 ton, ich poziom syste matycz nie 

wzrastał. Przyrosty obserwowano niemal wyłącznie w magazynach 

zlokalizowanych w Azji. Potwierdzało to niechęć chińskich przed-

siębiorstw do kupowania miedzi po bardzo wysokich cenach.

Uważa się, że powszechną praktyką było korzystanie z zapasów 

zgromadzo nych w poprzednich okresach. Niski stan zapasów po-

mimo tendencji wzrostowej przyczyniał się do utrzymania cen 

miedzi na wysokim poziomie przez większą część ubiegłego roku.

gospodarczego na obecnym poziomie, w ciągu najbliższych 25 lat go-

spodarka chińska znalazłaby się na pierwszym miejscu pod wzglę-

dem wielkości PKB na świecie.

 Rynek miedzi

Średnia cena notowań miedzi cash settlement na Londyńskiej Giełdzie 

Metali w 2006 roku wyniosła 6 731 USD/t i była o 82,7% wyższa od 

średniej z 2005 roku, która kształtowała się na poziomie 3 684 USD/t. 

Najniższą cenę zanotowano na początku stycznia (4 537 USD/t). 

W dniu 12 maja ub.r. zanotowano najwyższą w historii cenę miedzi. 

Cena trzymiesięczna ukształtowała się na poziomie 8 590 USD/t, 

a cena cash settlement – 8 788 USD/t. Poprzednie maksimum za-

notowane pod koniec lat osiemdziesiątych wynosiło 3 496 USD/t. 

Pierwsze miesiące 2006 roku przyniosły niemal dwukrotny wzrost 

cen miedzi. Tak dynamiczna zwyżka była wynikiem m.in. dużej, 

spekulacyjnej, krótkiej pozycji chińskiej Agencji Rezerw Materiało-

wych (SRB). 

Zmiana PKB w największych gospodarkach światowych 

w stosunku do roku poprzedniego (%)
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Wzrost ceny spowodował gwałtowne zwiększenie wymaganego 

depo zytu zabezpieczającego i konieczność zamykania krótkich pozy-

cji generujących coraz większe potencjalne straty. W dalszej części 

roku ceny miedzi utrzymywały się powyżej 7 000 USD/t.

W 2006 roku znacznie spadł import miedzi rafinowanej do Chin. 

Kraj ten zakupił również mniej koncentratu miedzi oraz złomów 

niż w roku poprzednim. Sytuacja ta miała bardzo negatywny wy-

dźwięk. Łagodząco wpłynęły na nią jednak dane o rewelacyjnym 

wzroście gospodarczym i produkcji przemysłowej (w tym produktów 

z miedzi).

Sugerowało to, że chińscy producenci wykorzystują włas ne zapasy 

i wstrzymują się z zakupami materiału, ze względu na wysokie ceny. 

Głównymi czynnikami wpływającymi na utrzymywanie się ceny 

miedzi na wysokim poziomie były niski poziom stanu zapasów gieł-

dowych metalu oraz planowane negocjacje kontraktów płacowych 

w wielu kopalniach i hutach.
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Aktywa funduszy indeksowych i CTA na rynku towarowym
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Podaż i cena srebra w latach 2000–2006
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 Rynek srebra

Średnia cena srebra w 2006 roku ukształtowała się na poziomie 

11,55 USD/troz i była o blisko 58% wyższa niż średnia 2005 roku, 

która wynio sła 7,31 USD/troz. Najniższą cenę fix zanotowano na 

początku stycznia (8,83 USD/troz), natomiast najwyższy poziom 

ceny fix srebra osiągnęły w maju (14,94 USD/t).

Ceny srebra wzrosły wyraźnie w pierwszych miesiącach 2006 roku 

na fali wzrostów cen większości aktywów na rynkach kapitałowych. 

Wysokie notowania srebra w 2006 roku są w dużej mierze następ-

stwem działania funduszy inwestycyjnych. Zwiększony popyt na 

srebro pojawił się dzięki spekulacjom dotyczącym utworzenia nowe go 

produktu finansowego, tzw. ETF (Exchanged Traded Fund), który 

umożliwił i uprościł inwestycje w ten kruszec dla znacznie większej 

gru py inwestorów. Produkt od czasu uruchomienia zyskał dużą po pu-

 larność i jego aktywa na koniec 2006 roku przekraczały już 100 mln 

uncji. Pomimo wahań cen srebra fundusz sukcesywnie powiększał 

swoje aktywa w ciągu całego roku. Wydaje się, że inwestycje te mo gą 

mieć charakter długoterminowy, co z jednej strony może stabilizują co 

wpływać na rynek srebra, a z drugiej – powoduje ryzyko deficytu 

w do stępie do kruszcu w przypadku znacznego dalszego wzros tu 

aktywów w ETF.

Znaczny wzrost ceny srebra w 2006 roku nie wpłynął na zwiększenie 

podaży kruszcu. Produkcja górnicza srebra w 2006 roku pozostała na 

niemal niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzednie go. 

Udział produkcji pierwotnej srebra w produkcji górniczej ogółem 

spadł o 10% i wyniósł 161,4 mln uncji. Stanowi to zaledwie 25% ca -

łej produkcji górniczej metalu. Pozostała część powstaje przy okazji 

wy dobycia innych metali (głównie miedzi, cynku, ołowiu i złota).

Dostępność metalu z odzysku wzrosła tylko nieznacznie (0,9%). 

Głów  nym powodem jest spadek ilości odzyskiwanego srebra z prze-

mysłu fotograficznego. Największy wpływ na obniżenie się ogólnego 

pozio mu podaży srebra miała aktywność producentów w zakresie 

zabez pie   czeń przed wahaniami cen metalu. W 2005 roku poziom 

zabezpieczenia producentów zwiększył się o 27,6 mln uncji, natomiast 

w 2006 roku, pomimo wysokich cen metalu, obniżył się o 6,8 mln 

uncji. Jedynym składnikiem podaży srebra, który znacząco się zwięk-

szył, była sprze daż metalu przez tzw. sektor oficjalny (rezerwy krajów). 

Wzrosła ona o 17,9% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2006 roku popyt na srebro ze strony przemysłu wzrósł o blisko 6%, 

do rekordowego poziomu 430 mln uncji. W ostatnich latach można 

Produkcja

Analitycy International Copper Study Group podają, że w 2006 roku 

pro dukcja górnicza miedzi nieznacznie się obni żyła – 0,25% – w sto-

sun ku do 2005 roku i wyniosła 14 948 tys. ton.

Produkcja rafinowana miedzi wyniosła w tym okresie 17 384 tys. ton, 

co oznacza wzrost o ponad 4,2% rok do roku. Wzrost pro dukcji za no-

 towano przede wszystkim w Azji (głównie Chiny), a także w Afryce 

i Europie. W Oceanii wystąpił spadek produkcji, natomiast w Ame-

ry ce pozostała ona na niezmienionym poziomie.

Konsumpcja miedzi

Według ICSG konsumpcja miedzi rafi nowanej w 2006 roku wzrosła 

o 2,25%, ale na rynku zanotowano nadwyż kę produkcji miedzi rafi-

nowanej w wysokości ok. 360 tys. ton.

Należy jednak podkreślić, że dane ICSG nie uwzględniają zmian za-

pasów chińskiej Agencji Rezerw Materiałowych. Szacuje się, że z te go 

źródła zostało dostarczone na rynek w ubiegłym roku ok. 200 tys. 

ton mie dzi.

Największy wzrost konsumpcji zanotowano w Europie (7,8%), nato-

miast wyraźnie niższy niż w latach poprzednich w Azji (1,8%). W Ame-

ryce zanotowano spadek konsumpcji miedzi rafinowanej o 3,9%.

Fundusze Inwestycyjne

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ceny miedzi jest aktyw-

ność funduszy inwestycyjnych. W ostatnim okresie ich udział w ryn-

ku z roku na rok rośnie.

Według szacunków analityków zaangażowanie funduszy inwestycyj-

nych na rynkach towarowych przekroczyło w 2006 roku 105 mld USD 

i przewidywany jest dalszy przyrost ich aktywów.

Należy zaznaczyć, że oprócz funduszy indekso wych i tzw. CTA na 

rynku są również tysiące aktywnych funduszy hedgin gowych, któ-

rych aktywa szacowane są na ponad 1440 mld USD.

zaobserwować rosnący udział tego segmentu w popycie produkcyj-

nym ogółem (przemysł, fotografia, jubilerstwo, wyroby ze srebra oraz 

numizmatyka). W porównaniu z rokiem 2000 wzrósł on z 41,8% 

do ponad 51%. Wzrost popytu na metal pomimo znacznego wzros tu 

jego ceny sugeruje małą wrażliwość tego segmentu rynku srebra na 

wahania cen, przynajmniej w krótkim terminie. Poziom tego popytu 

zależy w znacznie większym stopniu od rozwoju nowych technologii 

i wielkości produkcji przemysłowej na świecie. Zapotrzebowanie 

na srebro ze strony przemysły fotograficznego, zgodnie z prze widy wa-

 niami, kontynuuje tendencję spadkową. W 2006 roku obniżyło się 

ono o ponad 10% i wyniosło 145,8 mln uncji. Popyt ze strony pro du-

  cen tów jubilerskich wyrobów ze srebra obniżył się o blisko 6,5%, na to-

miast za strony numizmatyki pozostał na niezmienionym pozio mie.

Warunki i tendencje rynkowe Warunki i tendencje rynkowe
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2004 2005 2006 Dynamika %

Podstawowe elementy
rachunku zysków i strat  (mln zł)

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

6 342 8 000 11 670 145,9

Koszty działalności operacyjnej 4 713 5 293 7 410 140,0

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 629 2 707 4 260 157,4

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 554 2 509 4 201 167,5

Zysk (strata) brutto 1 446 2 635 4 053 153,9

Zysk (strata) netto 1 397 2 289 3 395 148,3

Przychody ze sprzedaży i zysk netto w latach 2004–2006
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 Rynek walutowy

W omawianym okresie średnioroczny kurs USD/PLN wyniósł 

3,1047, a kurs EUR/PLN – 3,8960. Dla pary walut USD/PLN jest to 

wartość niższa o 4% w porównaniu z 2005 rokiem, a dla pary walut 

EUR/PLN niższa o 3%, gdzie średnie roczne kursy kształtowały się 

odpowiednio na poziomach USD/PLN 3,2347 i EUR/PLN 4,0231.

Roczne minimum dla kursu USD/PLN zanotowane zostało na po-

cząt ku grudnia (2,8628), a maksimum na koniec marca (3,3008). Po-

ziom najniższy dla kursu EUR/PLN odnotowany został w drugiej 

po łowie lutego (3,7565), a najwyższy na koniec czerwca (4,1065).

W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku mieliśmy do czynienia 

z kontynuacją poprawy krajowego otoczenia makroekonomicznego 

zapoczątkowaną w roku poprzednim. Utrwalenie ożywienia w wie lu 

obszarach polskiej gospodarki wpłynęło na silną zwyżkę dynamiki 

wzrostowej produktu krajowego brutto rzędu 5,8% (w IV kwartale 

2006 roku wzrost PKB wyniósł 6,4%).

Do tak dobrych wyników przyczynił się duży wzrost inwestycji, eks por-

tu, poziomu produkcji przemysłowej, a także niski deficyt obrotów 

bieżących. W 2006 roku polski eksport osiągnął niemal dwu dziesto-

procentowy wzrost, a jego wartość wyniosła 342 300 mln zł.

Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za siłą polskiej gospo-

darki było utrzymanie się inflacji na stosunkowo niskim poziomie 

(poniżej celu inflacyjnego RPP), a także kontynuacja pozytywnych 

tendencji na rynku pracy (malejące bezrobocie, realny wzrost wyna-

grodzeń). Pozwoliło to na redukcję stóp procentowych o 50 pkt. pro-

centowych – do 4,00% na koniec roku.

Trwająca hossa na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 

wzrost zagranicznych inwestycji portfelowych i bezpośrednich, 

a także napływ funduszy strukturalnych, wpłynęły bezpośrednio na 

umocnienie złotego względem najważniejszych walut. 

W roku 2006 dodatnią stopę zwrotu osiągnęło 217 spółek na 294. 

Historyczne oraz roczne maksima główne indeksy osiągnęły na począt-

ku grudnia (m.in. WIG – 5 grudnia, WIG20 – 18 grudnia). Na uwagę 

zasługuje również liczba transakcji dokonywanych na giełdzie w ro-

ku 2006, która była dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej.

Wyniki działalności i prognozy

 Przegląd 
wyników finansowych

KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła w roku 2006 rekordowy wynik 

finansowy: zysk z działalności gospodarczej wyniósł 4 053 mln zł 

i był wyższy o 54% w relacji do poprzedniego roku. 

Na poziom wyniku wpłynęły:

� zysk ze sprzedaży: 4 260 mln zł

� strata z pozostałej działalności operacyjnej: 58 mln zł

� strata z działalności finansowej: 148 mln zł

Decydujący wpływ na wzrost ze sprzedaży miały czynniki zew nętrz ne:

� wzrost poziomu notowań miedzi – 83%, i srebra – 58%

Ponadto na wynik finansowy wpłynęły:

� zwiększenie ujemnego wyniku z rozliczenia transakcji zabezpiecza-

jących z poziomu 229 mln zł do 2 331 mln zł

� wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej 

o 34% (w tym w produkcji z własnych koncentratów o 7%)

� umocnienie złotego wobec dolara amerykańskiego o 4%.

W 2006 roku 97% przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody ze 

sprzedaży produktów, w tym 43% – ze sprzedaży katod i ich częś ci, 

35% – walcówki miedzianej, 11% – srebra metalicznego. Przycho dy 

ze sprzedaży produktów były wyższe o 3 341 mln zł, tj. o 42% w re lacji 

do roku poprzedniego.

Warunki i tendencje rynkowe
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Struktura bilansu w latach 2005–2006
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W 2006 roku Spółka wdrożyła strategie dostosowawcze na rynku zło-

ta o wolumenie 7 984 troz (ok. 247 kg) i horyzoncie czasowym przy-

padającym na sierpień i listopad 2006 roku.

W odniesieniu do działań na rynku walutowym, KGHM Polska 

Miedź S.A. wdrożyła strategie zabezpieczające poziom kursu USD/

PLN o łącznym nominale 90 mln USD i horyzoncie czasowym przy pa-

dającym na IV kwartał 2006 roku, przy wykorzystaniu instrumen tów 

opcyjnych oraz kontraktów forward. Ponadto w omawianym okresie 

zaimplementowane zostały strategie dostosowawcze o łącznym nomi-

nale 61,37 mln USD i horyzoncie czasowym przypadającym na czer-

wiec i lipiec 2006 roku.

Spółka pozostaje zabezpieczona dla części sprzedaży miedzi pla no-

wa nej w 2007 roku (174 tys. t), dla części planowanej sprzedaży sreb ra 

w 2007 (2,1 mln troz) i 2008 roku (2,4 mln troz), a także dla części 

przychodów ze sprzedaży (rynek walutowy), planowanych do uzys ka-

nia w roku 2007 (135 mln USD).

Na bieżąco prowadzone są analizy rynków towarowych oraz waluto-

wych, które są podstawą w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu stra-

tegii zabezpieczających.

W porównaniu do stanu z roku ubieg łego istotnie wzrosła wartość 

bu dynków i obiektów inżynieryjnych (wzrost o 359 mln zł, tj. o 25%) 

oraz maszyn i urządzeń technicznych (wzrost o 142 mln zł, tj. o 10%) 

– w 2006 roku nakłady poniesione na odtworzenie zużytych maszyn 

górniczych wyniosły 139 mln zł.

Inwestycje długoterminowe stanowiły przede wszystkim akcje 

oraz udzia ły na kwotę 2 506 mln zł. W ciągu roku wartość inwestycji 

długoter minowych uległa obniżeniu o 127 mln zł w wyniku następu-

ją cych zdarzeń: 

Wartość inwestycji na dzień 31 grudnia 2005 r. 2 691 mln zł

� Aktualizacja wyceny metodą praw własności – 191 mln zł

� Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu 50 mln zł

� Podwyższenie kapitału spółek  22 mln zł

� Pozostałe – 8 mln zł

Wartość inwestycji na dzień 31 grudnia 2006 r. 2 565 mln zł

Największy wpływ na spadek wartości inwestycji miały dywidendy 

otrzymane od jednostek podporządkowanych, zmniejszające war-

tość wyceny metodą praw własności. Wartość otrzymanych dywi-

dend w 2006 roku wyniosła 469 mln zł, w tym 461 mln zł dotyczyło 

otrzymanej dywidendy z Polkomtel S.A. Wśród czynników zwięk-

szających wartość inwestycji długoterminowych najistotniejsze 

znaczenie miała transakcja nabycia jednostek uczestnictwa w fun-

duszu DWS Płynna Lokata Plus za kwotę 50 mln zł.

Wyniki działalności i prognozy

Istotne miejsce w strukturze aktywów obrotowych zajmują należnoś ci 

krótkoterminowe w wysokości 1 282  mln zł, w tym handlowe stano-

wiące 82% tej kwoty. Wzrost należności z tytułu dostaw robót i usług 

o 483 mln zł, tj. o 85%, wynika między innymi z wyższej wartości 

sprzedaży.

 Źródła pokrycia majątku

W 2006 roku podstawowe źródło finansowania aktywów stanowił 

kapitał własny, którego udział w sumie bilansowej wyniósł 63% 

(57% w 2005 r.). 

Na wzrost kapitału własnego istotny wpływ miał wynik netto i zmia-

 ny w kapitałach: z aktualizacji wyceny oraz zapasowym. W 2006 ro ku 

Spółka osiągnęła zysk wyższy od zanotowanego w po przed nim roku 

o 1 106 mln zł. Kapitał z aktualizacji uległ zwięk sze niu o 368 mln zł, 

głównie na skutek rozliczenia instrumentów zabezpieczających. 

Kapitał zapasowy zwiększył się o 243 mln zł z ty tułu podziału zysku 

ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość oraz na skutek 

przeniesienia kapitału rezerwowego związanego z wyceną środków 

trwałych. 

 Zarządzanie ryzykiem

W 2006 roku strategie zabezpieczające cenę miedzi stanowiły ok. 34% 

zrealizowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. sprzedaży tego meta lu. 

Dla sprzedaży srebra wskaźnik ten ukształtował się na poziomie ok. 

31%. W przypadku rynku walutowego, zabezpieczone przychody ze 

sprzedaży stanowiły ok. 13% całkowitych przychodów ze sprzedaży 

zrealizowanych przez Spółkę.

Transakcje zabezpieczające ceny metali rozliczyły się wynikiem ujem-

nym, natomiast transakcje walutowe rozliczyły się wynikiem dodat-

nim. W 2006 r. wynik na instrumentach pochodnych ukształtował 

się na poziomie –2 482 mln zł, z czego –2 331 mln zł skorygowało 

przychody ze sprzedaży (kwota przeniesiona z kapitałów własnych 

do rachunku zysków i strat w okresie sprawozdawczym), natomiast 

–11,9 mln zł stanowiło koszty finansowe (strata ze zbycia inwestycji), 

a kwota –138,6 mln zł skorygowała wynik finansowy z tytułu wyceny 

transakcji pochodnych.

W 2006 roku Spółka wdrożyła strategie zabezpieczające cenę miedzi 

o łącznym wolumenie 84 tys. ton i horyzoncie czasowym przypa da-

ją  cym na 2007 rok, korzystając z instrumentów opcyjnych oraz kon-

traktów swap. Dodatkowo w tym okresie wdrożone zostały strategie 

 Sytuacja majątkowa

W porównaniu do stanu z końca 2005 roku, suma bilansowa wzro-

sła o 1 529 mln zł, tj. o 14%, i wyniosła 12 506 mln zł. Największą 

po zyc ję aktywów stanowił rzeczowy majątek trwały, którego war-

tość na koniec 2006 roku była wyższa niż przed rokiem o 12%, to 

jest 433 mln zł. Przyrost majątku był między innymi efektem reali-

zacji programu inwestycyjnego. Nakłady na zakup i budowę środ-

ków trwałych wyniosły w 2006 roku 709 mln zł, dwukrotnie więcej 

niż koszty amortyzacji.

W aktywach obrotowych pozycję o najwyższej wartości stanowiły in-

westycje krótkoterminowe, których wartość w porównaniu do stanu 

z końca 2005 roku zwiększyła się o 20%, tj. 405 mln zł. Sytuacja finan-

sowa Spółki umożliwiła inwestycje wolnych środków pieniężnych 

w aktywa finansowe, głównie lokaty krótkoterminowe.

Wartość bilansowa tych aktywów wraz ze środkami pieniężnymi ule-

gła zwiększeniu o 501 mln zł do kwoty 2 145 mln zł. Obniżeniu uległa 

natomiast wartość papierów dłużnych na skutek wykupu obligacji 

przez spółkę DIALOG S.A. w maju 2006 roku (200 mln zł). Na koniec 

roku KGHM nie posiadała żadnych krótkoterminowych papierów 

wartościowych.

Stan rezerw w okresie roku wzrósł o 39 mln zł i na koniec 2006 roku 

wynosił 1 705 mln zł. Główne rezerwy uzyskane zostały z tytułu:

� przyszłych świadczeń pracowniczych: 867 mln zł – wzrost w wy-

ni ku aktualizacji o 50 mln zł

� kosztów likwidacji kopalń: 459 mln zł – wzrost o 80 mln zł

� odroczonego podatku dochodowego: 313 mln zł – spadek 

o 9 mln zł.

W zakresie zobowiązań krótkoterminowych blisko połowę stanowi-

ły zobowiązania dotyczące instrumentów finansowych. Ich wartość 

w po równaniu do stanu z 2005 roku uległa zmniejszeniu z 1 361 mln zł 

do 1 048 mln  zł. Obniżył się również poziom zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług, których wartość na koniec 2006 roku wynosiła 

578 mln zł – spadek o 5%. Przy wyższych kosztach operacyjnych 

skró ceniu uległ okres spłaty zobowiązań handlowych: z 42 do 28 dni.

dostosowawcze o łącznym wolumenie 14,4 tys. ton i horyzoncie cza so-

wym przypadającym na czerwiec, sierpień i wrzesień 2006 roku oraz 

styczeń, marzec i kwiecień 2007 roku.

W przypadku rynku srebra, w analizowanym okresie zaimplemento-

wane zostały strategie zabezpieczające cenę tego metalu o łącznym 

wolumenie 5,4 mln troz (ok. 168 ton) i horyzoncie czasowym przy-

padającym na 2007 i 2008 rok, przy wykorzystaniu instrumentów 

opcyjnych, z czego 2,4 mln troz przypadające na rok 2007 zostało 

zamknięte.

W 2006 roku na rynku srebra wdrożono również strategie dostoso-

wawcze o łącznym wolumenie 2 194 111 troz (ok. 68 ton) i horyzon cie 

czasowym przypadającym na lipiec, listopad i grudzień 2006 roku.

Wyniki działalności i prognozy
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Nakłady inwestycyjne

800

600

400

200

0

mln zł

200620052004

Hutnictwo  Górnictwo  Pozostała działalność  Ogółem

95

483

37

616

131

483

37

650

150

536

22

709

2004 2005 2006

Podstawowe wskaniki charakteryzujce działalno gospodarcz Spółki
Płynność bieżąca 1,23 1,39 2,12

Płynność szybka 0,77 0,98 1,47

ROA – stopa zwrotu z aktywów (%) 15,6 20,9 27,1

ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego (%) 26,2 36,8 42,8

Stopa zadłużenia (%) 24,0 28,2 23,0

Trwałość struktury finansowania (%) 75,0 70,6 76,4

Prognoza 
30.01.2006*

Prognoza 
14.07.2006**

Wykonanie 
2006

Realizacja 
a prognozy

Realizacja projekcji  wyników finansowych 
Spółki na  rok

Przychody ze sprzedaży mln zł 8 117 10 196 11 670 114,5

Zysk netto mln zł 1 839 3 383 3 395 100,4

Średnioroczne notowania miedzi USD/t 4 200 5 800 6 731 116,1

Średnioroczne notowania srebra USD/troz 8,00 11,00 11,55 105,0

Kurs walutowy zł/USD 3,15 3,15 3,10 98,4

Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 565 550 557 101,3

Produkcja srebra t 1 127 1 156 1 242 107,4

Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej zł/t 8 910 8 880 10 323 116,3

Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln zł 932 858 709 82,6

* Na podstawie Budżetu na rok 2006, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 30 stycznia 2006 roku
** Na podstawie Korekty Budżetu na rok 2006, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lipca 2006 roku

 Wskaźniki finansowe

W 2006 roku zanotowano znaczącą poprawę wszystkich podstawo-

wych wskaźników finansowych charakteryzujących działalność go-

spodar czą KGHM Polska Miedź S.A. 

Wskaźniki płynności stanowią relację majątku obrotowego lub jego 

bardziej płynnej części do zobowiązań krótkoterminowych. Wzrost 

wskaźników płynności w 2006 roku wynikał ze zwiększenia majątku 

obrotowego o 38% przy równoczesnym spadku zobowiązań krótko-

terminowych o 10%.

Wskaźniki rentowności (ROA, ROE) poprawiły się głównie ze wzglę-

du na wzrost wyniku finansowego o 48%. Wskaźniki struktury fina n-

sowania uległy poprawie w efekcie zwięk szenia kapitałów własnych. 

Stopa zadłużenia spadła wskutek zmniej szenia stanu zobowiązań 

i rezerw na zobowiązania o 4% przy równoczesnym wzroście stanu 

kapitałów własnych o 28%.

Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku metali, a w konsek wen-

 cji wysoki poziom zysku wpłynęły na poprawę stopy zwrotu z akty-

wów i kapitałów własnych. Spadek stopy zadłużenia jest wynikiem 

wzrostu kapitałów własnych, spowodowanym głównie osiągniętym 

wynikiem netto.

Inwestycje

W roku 2006 inwestycje finansowano ze środków włas nych. Działal-

ność inwestycyjna ukierunkowana była przede wszystkim na realizac-

ję zadań odtworzeniowych oraz tych o charakterze rozwojowym.

Realizacja przewidywanych wyników finansowych

Zakładana prognoza przewidywała osiągnięcie w 2006 roku przycho-

dów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokoś ci 

10 196 mln zł oraz zysku netto na poziomie 3 383 mln zł.

W 2006 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokoś ci 

11 670 mln zł, co oznacza przekroczenie planowanego poziomu przy-

chodów o 15%, oraz zysk netto w wysokości 3 395 mln zł, a więc na 

poziomie zbliżonym do zaplanowanego.

Wyższy od prognozowanych poziom przychodów związany jest z ko-

rzyst niejszymi niż zakładano:

� notowaniami metali na rynkach światowych

� przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów 

Negatywny wpływ na przychody miały: 

� skutki rozliczeń transakcji zabezpieczających

� umocnienie złotego wobec USD.

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej w ro-

ku 2006 wyniósł 10 323 zł/tonę i jest wyższy o 16% od zakładanego 

w bud żecie na rok 2006 (8 880 zł/tonę), głównie z tytułu większej 

ilości i wartości zużycia zakupionych materiałów miedzionośnych. 

Wysoki poziom realizacji budżetu w zakresie przychodów nie zos tał 

odzwierciedlony na poziomie wyniku netto Spółki w związku z nastę-

pującymi zdarzeniami:

� zwiększenie udziału produkcji miedzi elektrolitycznej z zaku-

pionych materiałów miedzionośnych, skutkujące wzrostem 

kosztów

� rozliczenie i wycena transakcji zabezpieczających odniesionych 

w koszty działalności finansowej

� odstąpienie od sprzedaży spółki DIALOG S.A., skutkujące odwró-

ceniem utworzonego w 2005 roku aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego

Wyniki działalności i prognozyWyniki działalności i prognozy
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 Prognozy dotyczące sytuacji
finansowej w roku 2007

17 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. 

zatwierdziła Plan Techniczno-Ekonomiczny na lata 2007–2011 oraz 

Budżet na 2007 rok. Przyjęty budżet zakłada:

� osiągnięcie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów w wysokości 10 647 mln zł 

� zysku netto w kwocie 2 978 mln zł.

Istotne założenia prognozy:

Czynniki makroekonomiczne:

� średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 5 700 USD/t

� średnioroczne notowania srebra metalicznego 12 USD/troz

� średnioroczny kurs walutowy 2,95 USD/PLN

Czynniki wewnętrzne:

� produkcja miedzi elektrolitycznej 538 tys. t

� produkcja srebra metalicznego 1 125 t

� nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 142 mln zł

 Główne kierunki
działalności inwestycyjnej
w latach 2007–2011

Opracowany projekt planu nakładów na zakup i budowę środków 

trwałych na lata 2007–2011 uwzględnia przyjętą przez Zarząd Spółki 

strategię rozwoju firmy, poprzez realizację trzech podstawowych 

celów nadrzędnych:

� rozwój i wzrost efektywności działalności podstawowej

� dywersyfikacja

� wspieranie rozwoju KGHM

Wobec powyższego główne kierunki działalności inwestycyjnej 

w latach 2007–2011 to:

� utrzymanie poziomu produkcji miedzi z zasobów krajowych

� odtworzenie majątku produkcyjnego oddziałów

� uzbrojenie techniczne nowych rejonów wydobywczych

� zakończenie budowy szybów R-IX, R-XI, SG-1, SG-2

� realizacja budowy szybu SW-4 – zamknięcie procesu udostępnie-

nia obszaru górniczego kopalni Polkowice-Sieroszowice 

� rozpoznanie możliwości eksploatacji złoża Radwanice-Gawo-

rzyce. Zakłada się, że inwestycja pozwoli na udostępnienie złóż 

o szacowanej wielkości bilansowej 1,9 mln ton Cu w rudzie na sto-

sunkowo korzystnych głębokościach (800 m i 1280 m). Roz po-

czę cie eksploatacji nastąpiłoby około 2012 roku.

Ograniczenie kosztów działalności podstawowej oraz modernizacja 

aktywów produkcyjnych skupiać się będą na:

� przebudowie instalacji hydrotransportu z uwzględnieniem bez-

pośredniego pompowania odpadów z ZWR-ów do składowiska 

Żelazny Most

� wymianie maszyn flotacyjnych

� wymianie przesiewaczy do przygotowania rudy do mielenia 

w ZWR-R

� przyspieszonej wymianie maszyn górniczych

� rozwoju mechanicznego urabiania skał w kopalniach (z za stoso-

wa niem kombajnów).

Realizacja pozostałego pakietu inwestycji związanych z obniżką 

kosztów będących na etapie przygotowania do decyzji postępować 

będzie według następującej kolejności: usprawnienie procesów wzbo-

gacania rudy poprzez przyśpieszoną wymianę maszyn flotacyjnych 

w O/ZWR, zastosowanie kombajnów AHM 105 IC do wykonywa-

nia wyrobisk przygotowawczych, zastosowanie technologii redukcji 

gazem w piecach anodowych, hydrotransport koncentratu, moderni-

zacja pirometalurgii. KGHM Polska Miedź S.A. planuje zrealizować 

cały pakiet inwestycji dostosowawczych związanych z poprawą i bez-

pieczeństwem warunków pracy. W celu zwiększenia rezerwy materia-

łowej planowane są zakupy złóż za granicą. Usprawnienie procesów 

zarządzania wymagać będzie zaś opracowania osobnej Strategii In-

formatyzacji.

Uzyskanie istotnej pozycji na rynku gospodarowania odpadami i ich 

przetwarzania Spółka planuje osiągnąć poprzez:

� budowę instalacji do produkcji chemigipsu 

� budowę instalacji pilotażowej do wytwarzania mieszaniny 

podsadz kowej na bazie odpadów KGHM.

Spółka planuje również zwiększyć swoje zaangażowanie w przemys-

łową eksploatację soli kamiennej towarzyszącej rudom miedzi, zago-

spodarowanie wyrobisk, osiągnięcie pozycji wiodącego producenta 

soli kamiennej w Polsce poprzez modernizację inwestycji dla soli. 

Planowane jest także zaangażowanie w nowych dziedzinach działal-

ności, takich jak: rozbudowa infrastruktury drogowej i uzbrojenie te-

renu związane z Legnickim Parkiem Technologicznym.

 Ocena możliwości realizacji
inwestycji kapitałowych

Wyniki finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2006 pozwalają 

na realizację przyjętego planu inwestycji, będącego integralną częś cią 

budżetu Spółki na rok 2007. Zakładane wydatki inwestycyjne w roku 

2007 kształtować się będą na poziomie 2 858 mln zł, w tym:

� na inwestycje kapitałowe 1 716 mln zł

� na inwestycje rzeczowe 1 142 mln zł

W celu realizacji projektów inwestycyjnych zakłada się przede wszy st-

kim korzystanie ze środków własnych.

Zamierzenia KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie inwestycji są na-

kierowane na:

� inwestowanie w obszary uznane przez KGHM Polska Miedź S.A. 

za strategiczne

� realizację inwestycji wspomagających podstawowy ciąg techno-

logiczny 

� działania zmierzające do uporządkowania struktury Grupy Ka-

pitałowej

� zwiększenie płynności aktywów i ich realokację zgodnie ze stra-

tegicznymi kierunkami inwestowania.

Działania Spółki związane są również ze wspomaganiem ciągu 

technologicznego i zakładają realizację projektów zmierzających do 

unowocześniania technologii procesów wydobycia i przerobu mie-

dzi oraz obniżki kosztów ich produkcji. Wypełniając zamierzenia 

strategiczne, założono, że będą one realizowane przez podmiot 

zależ ny – spółkę Energetyka Sp. z o.o., odpowiedzialną za inwesty-

cje związane z rozbudową mocy elektroenergetycznej.

Kontynuowane są rozmowy pomiędzy firmami: Energetyka Sp. z o.o. 

i PGNiG S.A. przy udziale KGHM Polska Miedź S.A., dotyczące we-

ry fikacji kontraktów na dostawę gazu zawartych w dniu 1 grudnia 

2003 roku. Postulowane przez Energetykę Sp. z o.o. i KGHM Polska 

Miedź S.A. zmiany w zakresie warunków i wielkoś ci dostaw wynika-

ją z urealnienia koncepcji modernizacji i rozbudowy mocy elektro-

energetycznej.

W styczniu 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Ener getyka Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 

zakła dowego spółki o kwotę 30 mln zł. Wszystkie udziały w pod wyż-

szonym kapitale objęła i opłaciła gotówką KGHM Polska Miedź S.A., 

a środ ki uzyskane z podwyższenia przeznaczone zostały na prace 

modernizacyjne elektrociepłowni w Polkowicach oraz spłatę po-

życzki na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. w kwocie 9 mln zł.

Istotny udział w realizacji planów inwestycyjnych będzie miała spół-

ka POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. W związku z tym planowane są 

znaczące nakłady na realizację inwestycji związanych z unowocześ-

nieniem parku maszynowego.

Znaczące inwestycje w zakresie przyjętej strategii realizowane będą 

przez KGHM Ecoren S.A., gdyż Spółka zamierza rozwinąć działal-

ność w dziedzinach związanych z zagospodarowaniem odpadów 

oraz z odzyskiem pierwiastków towarzyszących rudom metali nie-

żelaznych.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. wobec aktywa telekomunikacyj-

nego, jakim jest DIALOG S.A., zakłada aktywne prowadzenie bizne-

su oraz wzrost wartości tej spółki, poprzez rozwój nowych obszarów 

usług telekomunikacyjnych i przejęcie innych operatorów. Ponadto 

Jednostka Dominująca zakłada w 2007 roku zwiększenie zaangażo-

wania w Polkomtel S.A. z 19,61% do 26,39% kapitału tej spółki.

 Koszty finansowe

W budżecie Spółki na 2007 roku przewiduje się obniżenie kosztów 

dzia łalności operacyjnej – zakładany całkowity jednostkowy koszt 

produkcji miedzi wynosi 9 450 zł/t – o 8% poniżej zrealizowanego 

w 2006 roku, przy zakładanym obniżeniu produkcji miedzi elektro-

litycznej o 3%.

Na poziom planowanego całkowitego jednostkowego kosztu pro duk-

 cji miedzi w 2007 roku najistotniejszy wpływ mają:

� niższa wartość zużytych obcych materiałów miedzionośnych

� wzrost kosztów pracy – głównie z tytułu nowelizacji Zakładowe go 

Układu Zbiorowego Pracy w części dotyczącej nagrody rocznej 

za zysk netto

� przyrost kosztów górniczych robót przygotowawczych oraz 

amortyzacji

� obniżenie wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej.

W kolejnych latach zakłada się obniżanie kosztów działalności opera-

cyjnej, głównie z tytułu niższej wartości zużywanych obcych mate-

ria łów miedzionośnych i zmniejszenia zakresu usług obcych, w tym 

remontów oraz górniczych robót przygotowawczych (wiertniczych).

Prognozy Wyniki działalności i prognozy
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Działalność podstawowa

W roku 2006 wolumen produkcji osiągnął 

rekordowe poziomy w dwóch podstawowych 

działach, jakimi są wydobycie rud oraz produkcja 

miedzi elektrolitycznej […] Wydobycie rudy miedzi 

w stosunku do zakładanego planu produkcji 

w 2006 roku wzrosło o 862 tys. ton (2,69%) 

i osiągnęło re kordowy poziom 32,88 mln ton. […] 

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku 

do zakładanego planu była wyższa o 6 624 ton 

(tj. 1,2%) i osiągnęła poziom 556 624 ton.

Działalność podstawowa

 Skuteczna metoda na zmaksymalizowanie korzyści
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Bytom Odrzański

Gaworzyce

Radwanice Zachód

OG Radwanice Wschód

OG Polkowice II
OG Lubin

OG Małomice

OG Rudna

OG Sieroszowice
Retków

OG Rudna II

Głogów

Głogów Przemysłowy

N

Wielkość udokumentowanych zasobów rudy miedzi w obszarach 
koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. stawia Polskę na 4., 5. miejscu 
na świecie pod względem zasobów miedzi oraz na 1. miejscu w przy-
padku zasobów srebra (wg U.S. Geological Survey – 2006 r.).
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 Baza zasobowa

Bazą surowcową dla podstawowego ciągu technologicznego KGHM 

Polska Miedź S.A. (kopalnie, zakłady wzbogacania rud, huty miedzi) 

jest największe w Europie i jedno z największych na świecie złoże 

rud miedzi, leżące pomiędzy Lubinem, Sieroszowicami i Głogowem. 

Obejmuje powierzchnię ok. 468 km2. Aktualnie eksploatowane złoże 

rud miedzi występuje na głębokości od 600 do 1380 metrów.

Wśród licznych pierwiastków towarzyszących – występujących w zło-

żu rud miedzi – są takie, których obecność w wydobytej rudzie wpły-

 wa na zwiększenie wyniku finansowego Spółki (np. srebro, nikiel, 

złoto).

Szczególnie istotne znaczenie ekonomiczne dla Spółki ma stosunkowo 

duża zawartość srebra w wydobywanej rudzie miedzi (48 gram w tonie 

urobku). Ze względu na niewielkie miąższości stref zmineralizowa-

nych meta lami szlachetnymi (ok. 25 cm), brak ciągłości mineralizacji 

oraz jej dużą nieregularność, udokumentowane koncentracje nie mają 

charakteru złożowego, spełniającego ekonomiczne warunki do samo-

dziel nej eksploatacji górniczej. Należy jednak zaznaczyć, że znaczna 

część metali szlachetnych zawartych w złożu rud miedzi trafia do 

kon cen tratu i jest odzyskiwana w hucie w procesie przerobu szlamów 

anodowych.

Oddział 
Górniczy/ 
Obszar 
Górniczy

Zasoby rudy 

[mln Mg]
Cu [%]

Ag

[g/Mg]

Ilość Cu 

[mln Mg]

Ilość Ag 

[Mg] 

„Lubin” 353 1,27 59 4,5 16 468

„Polkowice-
-Sieroszowice”

401 2,69 54 10,6 18 965

„Rudna” 533 1,83 43 9,6 17 143

OG „Głogów 
Głęboki
Przemysłowy”

292 2,40 78 7,0 20 834

KGHM Polska 
Miedź S.A.

1 579 2,06 57 31,6 73 410

Stan zasobów bilansowych rud miedzi i metali (Cu, Ag) 

w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. 

(wg stanu na 31.12.2006 r.) 

Stan zasobów przemysłowych rud miedzi i metali (Cu, Ag) 

w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. 

(wg stanu na 31.12.2006 r.)

Oddział 
Górniczy/ 
Obszar 
Górniczy

Zasoby rudy 

[mln Mg]
Cu [%]

Ag

[g/Mg]

Ilość Cu 

[mln Mg]

Ilość Ag 

[Mg] 

„Lubin” 280 1,27 59 3,5 16 468

„Polkowice-
-Sieroszowice”

349 2,69 54 9,4 18 965

„Rudna” 398 1,83 43 7,3 17 143

OG „Głogów 
Głęboki
Przemysłowy”

268 2,40 78 6,4 20 834

KGHM Polska 
Miedź S.A.

1 295 2,06 57 26,6 73 410

25 listopada 2004 roku. Minister Środowiska udzielił KGHM Polska 

Miedź S.A. w Lubinie koncesji na wydobywanie rud miedzi ze złoża 

„Głogów Głęboki Przemysłowy” do roku 2054, ustanawiając równo-

cześ nie obszar i teren górniczy o tej same nazwie.

 

Koncesje górnicze, których ważność upływa w 2013 roku, zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce przepisami, będą mogły być przez Spółkę 

przedłużone do terminu zakończenia eksploatacji górniczej (wyczer-

pania zasobów). Zasoby bilansowe i przemysłowe rudy miedzi osza-

cowane są w ilościach przedstawionych w tabelach na stronie 47.

Zgodnie z przyjętą w KGHM Polska Miedź S.A. strategią powiększa-

nia bazy zasobowej, mającą na celu utrzymanie w maksymalnym prze-

dziale czasowym obecnego poziomu produkcji miedzi, w 2004 roku 

z kopalni „Rudna” rozpoczęto roboty udostępniające zasoby złoża 

„Głogów Głęboki Przemysłowy”. Złoże to stanowi przyrodniczą kon-

ty nuację obecnie eksploatowanych złóż rud miedzi „Rudna” i „Siero-

szowice”, przylegając od północnego zachodu do ich granic.

 

Zasoby bilansowe rud miedzi i metali (Cu, Ag) 

w obszarach rezerwowych*

Złoża 

niezagospodarowane

Zasoby rudy 

[mln Mg]
Cu [%]

Ag

[g/Mg]

Ilość Cu 

[mln Mg]

Ilość Ag 

[Mg] 

Bytom Odrzański 31,5 2,47 60 0,8 1 762

Retków 135,8 1,77 86 2,4 11  645

Gaworzyce 44,8 3,13 44 1,4 1 981

Radwanice Zachód 18,6 2,69 42 0,5 783

*do głębokości 1250 m

 Obszary rezerwowe

W sąsiedztwie eksploatowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. 

złóż występują udokumentowane obszary złożowe „Gaworzyce” 

i „Radwanice Zachód”, zawierające bilansowe zasoby rud miedzi. 

Traktowane są obecnie jako obszary rezerwowe, które w przy szłości 

mogą być przedmiotem górniczego zagospodarowania.

Po upadzie złoża, w kierunku północno-zachodnim od eksploatowa-

nych obecnie złóż i przygotowywanego do zagospodarowania złoża 

„Głogów Głęboki Przemysłowy”, na głębokości do 1500 m występują 

obszary o stwierdzonej podwyższonej mineralizacji miedziowej: „Gło-

gów”, „Bytom Odrzański” i „Retków”, które – z uwagi na brak aktual-

nych kryteriów bilansowości dla złóż rud miedzi poniżej 1250 – nie 

posiadają udokumentowanych zasobów bilansowych rud miedzi.

Z uwagi na utrzymywanie się wysokich cen miedzi i srebra na rynku 

światowym, KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęła prace w celu uszcze-

gółowienia rozpoznania geologicznego obszarów złożowych „Gawo-

rzyce” i „Radwanice”.

 Obszary 
obecnie eksploatowane

KGHM Polska Miedź S.A. posiada koncesje na wydobycie rud miedzi 

z następujących złóż; „Lubin-Małomice”, „Polkowice”, „Sieroszowice”, 

„Rudna” (obszary górnicze „Rudna I” i „Rudna II”) i „Radwanice 

Wschód”, „Głogów Głęboki Przemysłowy”.

Będące w dyspozycji Spółki koncesje upoważniają do prowadzenia 

wydobycia rud miedzi do 2013 roku w obszarach górniczych „Lubin”, 

„Małomice”, „Polkowice”, „Sieroszowice” i „Rudna” oraz do 2015 roku 

w obszarze górniczym „Radwanice Wschód” i do 2046 roku w obsza-

rze górniczym „Rudna II”.

Działalność podstawowaDziałalność podstawowa
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Wydobycie rudy Wzbogacanie rudy Przetop w hutach Rafinacja

Ruda miedzi Koncentrat Cu Miedź blister

Miedź
elektolityczna
(katody) Walcówka Wlewki

Ołów Srebro Złoto

Ciąg technologiczny KGHM

Produkty poszczególnych faz procesu

Proces technologiczny

Przetwórstwo miedzi

Drut z miedzi beztlenowej

Produkcja górnicza miedzi na świecie – ranking firm i ich udział 
w globalnej produkcji w 2006 r. (tys. ton; udział procentowy)

52%

11%

7 %

6%

5%

4%

3%

3%

produkcja
globalna ogółem:

16 162 tys. tonpozostali
producenci:
8 363 tys. ton

3%

3%

Codelco 1832

BHP Billiton 1174

Phelps Dodge 947

Rio Tinto 827

Anglo American 602

Xstrata 525

Norilsk Nickei 503

Grupo Mexico 455
Freeport 450

KGHM 559

* ranking producentów wg CRU International  w 2006 r.

 Ciąg technologiczny

Podstawowa produkcja Spółki jest zintegrowanym technologicznie 

procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej 

stanowi półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie.

Wydobycie

Spółka wydobywa rudę miedzi we własnych kopalniach. Ruda zawie-

rająca od 1,2% do 2,4% miedzi po rozkruszeniu jest transportowana 

na powierzchnię i przekazywana do zakładów wzbogacania rud.

Wzbogacanie rudy

W zakładach wzbogacania ruda miedzi jest kruszona i mielona na 

mo kro, a następnie w postaci zawiesiny w wodzie transportowana 

do maszyn flotacyjnych w celu uzyskania koncentratu miedzi. Kon-

centrat o zawartości od 18% do 28% miedzi przewożony jest do hut.

Wytapianie

W hutach koncentrat jest przerabiany do postaci miedzi konwerto-

rowej (blister). Miedź konwertorowa rafinowana jest następnie 

w piecach anodowych, po czym odlewana w anody, zawierające ok. 

99% miedzi. Anody te są przekazywane do dalszego przerobu w hu-

tach w procesie rafinacji elektrolitycznej.

Rafinacja elektrolityczna

Proces przebiega w wannach elektrolitycznych. Anody ulegają rozpusz-

czeniu w elektrolicie, po czym czysta miedź osadza się na podkład-

kach katodowych, tworząc miedź katodową o zawartości 99,99% Cu. 

Zanieczyszczenia zawarte w anodach opadają na dno wanny i tworzą 

szlam anodowy, zawierający metale szlachetne.

Produkcja srebra

Szlam anodowy przekazywany jest do Wydziału Metali Szlachetnych, 

suszony, a następnie wytapiany w piecu. Efektem końcowym procesu 

metalurgicznego jest metal Dore’a, z którego odlewane są anody, pod-

dawane następnie procesowi elektrorafinacji. Otrzymane srebro 

o czystości 99,99% odlewane jest w gąski lub granulat. Tworzący się 

w procesie elektrorafinacji srebra szlam to surowiec wyjściowy do 

produkcji złota.

Przetwórstwo miedzi

Walcówka i wlewki okrągłe 

Część miedzi katodowej poddawana jest dalszej przeróbce w oddzia-

łach KGHM: w HM „Cedynia” przetwarzana jest na walcówkę w po-

sta ci drutu o średnicy 8 mm oraz drut z miedzi beztlenowej o średnicy 

8 mm; w HM „Legnica” na wydziale odlewu ciągłego przetwarzana 

jest na wlewki w postaci drągów miedzianych o przekroju okrągłym, 

ciętych następnie na wlewki o żądanej długości.

 Produkcja

W roku 2006 wolumen produkcji osiągnął rekordowe w historii 

Spółki poziomy w dwóch podstawowych działach, jakimi są wydoby-

cie rud oraz produkcja miedzi rafinowanej.

Głównym celem w zakresie produkcji w 2006 roku, w warunkach 

spadku zawartości miedzi w eksploatowanym złożu wynikającego 

z naturalnych warunków geologicznych, była optymalizacja:

� wykorzystania posiadanej bazy surowcowej i zdolności 

produkcyjnych

� zawartości miedzi w urobku i koncentracie.

Działalność podstawowaDziałalność podstawowa

 Produkcja górnicza

Wydobycie rudy miedzi w stosunku do zakładanego planu pro-

dukcji w 2006 roku wzrosło o 862 tys. ton (2,69%) i osiągnęło re-

kordowy poziom 32,88 mln ton. Była to ruda o średniej zawartości 

kruszcu 1,79%, niżej niż plan, który wynosił 1,83%. Pomimo spadku 

średniej zawartości miedzi w złożu planowana ilość Cu i Ag w urob-

ku została osiągnięta dzięki zwiększeniu poziomu wydobycia.

Uboższa ruda miedzi kierowana do ZWR-ów spowodowała koniecz-

ność przerobu ilości nadawy zwiększonej do rekordowego poziomu 

32,88 mln ton. W wyniku obniżenia zawartości miedzi w rudzie 

zmniejszyła się produkcja miedzi w koncentracie.

Stało się tak pomimo wzrostu uzysku w procesie wzbogacania i zmniej-

szenia zawartości Cu w odpadach flotacyjnych. Wyprodukowano 

497 tys. ton Cu w koncentracie, tj. 0,07% więcej od zakładanego pla nu. 

Ilość Ag w koncentracie w stosunku do zakładanego planu wzrosła 

o 80 ton, tj. 6,74%, w wyniku większej ilości Ag w urobku.

Koncentrat miedzi (waga sucha)

2004 2005 2006

tys. t2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2 053
1 976 1 945
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3%

7%
6%

6%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

2%

55%
pozostali
producenci:
13 042 ton

produkcja
globalna ogółem:

20 407 ton

Industrias Penoles 1459

Produkcja srebra na świecie – ranking firm i ich udział w globalnej 
produkcji w 2006 r. (tony; udział procentowy)

* ranking producentów wg CRU International  w 2006 r.

KGHM 1241

BHP Billiton 1151

Kazakhmys 669

Polymetal 538

Cia. Minas Buenaventura 529

Grupo Mexico 504

Rio Tinto 435

Coeur d’Alene 423

Goldcorp. 417

Produkcja miedzi rafinowanej na świecie – ranking firm i ich udział 
w globalnej produkcji w 2006 r. (tys. ton; udział procentowy)

11%
5%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

59%
pozostali
producenci:
10 606 tys. ton

produkcja
globalna ogółem:

17 558 tys. ton

3%

Mitsubishi 553

Grupa Mexico 455

New Falconbridge 622

Phelps Dodge 826

Codelco 1935

Norddeutsche 567

Sumitomo 507

Nippon 488

Norilsk 447

KGHM 556

* ranking producentów wg CRU International  w 2006 r.

Przetwórstwo miedzi

2004 2005 2006

tys. t

231

 walcówka  wlewki okrągłe  drut z miedzi beztlenowej

229 232
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 ,1

4
0

Początek produkcji drutu
z miedzi beztlenowej (UPCAST)250

200 
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0

Działalność podstawowa

 Produkcja hutnicza

Produkcja miedzi rafinowanej w stosunku do zakładanego pla nu 

była wyższa o 6 624 ton (tj. 1,2%) i osiągnęła poziom 556 624 ton. 

Do tak znacznego wzrostu produkcji przyczynił się duży udział wsa-

du obcego w postaci importowanego koncentratu, mie dzi blis ter 

i złomów oraz bardzo dobra praca agregatów hutniczych.

Uzupełnienie wsadu własnego wsadem obcym pozwoliło efektywnie 

wykorzystać istniejące możliwości technologiczne, a także utrzymać 

produkcję finalną hut na wysokim poziomie oraz odbudować zapas 

miedzianych anod.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych jest pochodną skali 

produkcji miedzi rafinowanej oraz rodzaju stosowanych surowców 

i zapotrzebowania na rynku. Najwyższy przyrost produkcji wystą-

pił w produkcji złota, na co wpłynął przerób materiałów z importu 

o wyż szej niż w krajowych zawartości kruszcu. Dzięki temu produk-

cja złota osiągnęła poziom 1 700 kg.

Produkcja miedzi rafinowanej

2004 2005 2006

tys. t600

500

400

300

200

100

0

550 560 557

Produkcja srebra

2004 2005 2006

t1500

1200

900
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300

0

1 344 1 244 1 242

Działalność podstawowa

 Nowy produkt

27 września 2006 roku Huta Miedzi Cedynia w Orsku uruchomiła, 

w oparciu o technologię UPCAST® fińskiej firmy Outokumpu, nową 

instalację do produkcji drutu o średnicy 8 mm z miedzi bez tle no wej. 

Linia produkcyjna jest w pełni zautomatyzowana. Obsługuje ją 

dwóch pracowników na zmianie. Planowana zdolność produkcyjna 

instalacji wynosi 15 000 ton rocznie. W roku 2006 wyprodukowano 

2 140 ton drutu z miedzi beztlenowej.

Wdrożenie technologii UPCAST® daje możliwość rozwoju w zakresie 

roz szerzenia asortymentowego na produkcję drutów Cu i Cu-Ag 

o śred nicach w zakresie 8–22 mm.

Drut z miedzi beztlenowej służy do produkcji m.in.: 

� mikrodrutów o średnicach do 20 μ

� drutów emaliowanych i powlekanych Ag, Sn, Ni

� kabli bezpieczeństwa odpornych na ogień

� produktów z miedzi niskostopowej

� kabli kat. 6 i 7 przenoszących dźwięk i obraz

� trolei

� szerokiej gamy produktów uzyskiwanych w procesach 

wyciskania i walcowania

Wyroby z miedzi beztlenowej mają szeroki zakres zastosowań, począ-

wszy od wyrafinowanej mikroelektroniki poprzez elektrotechnikę 

aż do przemysłu budowlanego. Zawierają minimalną ilość za nie czysz-

czeń, dzięki czemu doskonale przenoszą obraz i dźwięk. Są szczegól-

nie cenione przez wytwórców sprzętu muzycznego i audiofilów.
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Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w górnictwie

� Program badawczy „Scenariusze rozwoju technologicznego prze-

mysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących”

� Program badawczy „Biomine”, obejmujący badania nad wykorzy-

staniem bioługowania do odzysku metali użytecznych z rud 

miedzi, koncentratów oraz odpadów flotacyjnych

� Opracowanie koncepcji bezpiecznego wyeksploatowania zaso-

bów rejonu Polkowice Wschodnie, uwzględniającej wybieranie 

pól zamykających, oraz zasobów uwięzionych w filarze ochron-

nym szybów P-III i P-IV, w  powiązaniu z likwidacją rejonu PW 

kopal ni Polkowice-Sieroszowice

� Badanie wpływu warunków klimatycznych na organizm człowie-

ka zatrudnionego w wyrobiskach solnych O/ZG „Polkowice-

-Sieroszowice”

� Program badań dotyczących określenia możliwości wypracowania 

nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przerobu pia-

skowcowo-węglanowych rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A.

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w hutnictwie

� Analiza skutków wykorzystania dmuchu wzbogaconego w tlen 

do konwertorów i pieców anodowych stacjonarnych w zakresie 

optymalizacji przerobu wsadu stałego i skrócenia cykli techno-

logicznych w wyżej wymienionych agregatach

� Ustalenie kryteriów doboru koncentratów z importu pod wzglę-

dem zawartości metali zanieczyszczeń dla przetopu w technologii 

zawiesinowej HM Głogów II

� Badania przydatności elektrolizera nowej generacji do od mie dzio-

wania elektrolitu upustowego z HW Huty Miedzi Głogów II

� Opracowanie technologii odsiarczania gazów konwertorowych 

w HM Głogów II

� Wyznaczenie parametrów oraz określenie optymalnych warun-

ków prowadzenia rafinacji ogniowej miedzi w piecach anodo-

wych przy użyciu gazu

� Intensyfikacja procesu wytopu ołowiu przez zastosowanie szla-

mów szybowych poddanych konwersji

� Badania w zakresie koncepcji technologii eksploatacji złoża rudy 

w trudnych warunkach geotechnicznych i klimatycznych

� Poszukiwania w zakresie doskonalenia stosowanych w kopalniach 

LGOM metod profilaktyki tąpaniowej i zawałowej

� Badania dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zbiornika odpa-

dów poflotacyjnych „Żelazny Most”

Planuje się, że w 2007 rok uzgodnie z opracowywanym nowym mo-

de lem zarządzania działalnością badawczą i rozwojową, obok ma-

łych, wy specjalizowanych tematów, prace badawcze i rozwojowe 

re alizowane będą przede wszystkim w formie dużych programów 

badawczych.

Zadania badawcze i rozwojowe będą wykonywane w szczególności 

w następujących grupach strategicznych strategii Spółki: 

� rozwój i wzrost działalności podstawowej 

� dywersyfikacja działalności

� wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego (BHP).

WYDATKI NA PRACE BADAWCZOROZWOJOWE tys. zł)

 2004 2005 2006 Dynamika (%)

Górnictwo 5 823 6 698 3 670 54,8

Hutnictwo 3 346 3 516 2 385 67,8

Razem 9 169 10 214 6 055 59,3

Działalność podstawowa

 Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawcze i rozwojowe finansowane są ze środków własnych Spół-

ki. W niektórych przypadkach realizuje się je, wykorzystując wsparcie 

ze środków publicznych i UE.

Wydatki na prace badawcze i rozwojowe w 2006 roku w KGHM Pol-

ska Miedź S.A. wyniosły 6 055 tys. zł. Były one niższe w stosunku 

do lat ubiegłych. Podjęte w ubiegłym roku prace w zakresie weryfi-

kacji dotychczasowej strategii Spółki, prace nad nową strategią oraz 

wprowadzone zmiany formalno-organizacyjne w przedsiębiorstwie 

rzutowały na decyzje w sprawie wykonania niektórych tematów ba-

dawczych.

Zrealizowane w KGHM Polska Miedź S.A. w 2006 roku prace kon cen-

 trowały się na projektach mających na celu:

� redukcję kosztów produkcji

� tworzenie źródeł generujących dodatkowe przychody

� minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko 

poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii.

Działalność podstawowa
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Ludzie – największy

kapitał Spółki

Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. 

na koniec 2006 roku wynosił 17 926 osób 

i był o 1,4% wyższy od stanu na koniec roku 

poprzedniego. Średnioroczne zatrudnienie 

wyniosło 17 680 i było wyższe od zatrudnienia 

w roku 2005 o 0,5% […] Strategię personalną 

wytycza misja: „Wspierając naszych pracowników 

w rozwoju, realizacji aspiracji i osiąganiu satysfakcji, 

umacniamy pozycję konkurencyjną KGHM”.

 Umiejętne stwarzanie możliwości rozwojowych
gwarancją satysfakcji

Ludzie – największy kapitał Spółki
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Ludzie – największy kapitał Spółki

 Zatrudnienie
w KGHM  Polska Miedź S.A.

Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. na koniec 2006 roku 

wynosił 17 926 osób i był o 1,4% wyższy od stanu na koniec roku 

po przedniego. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 17 680 i było 

wyższe od zatrudnienia w roku 2005 o 81 osób. 

Zwiększenie zatrudnienia związane było m.in. z uzupełnieniem stanu 

załogi w zakładach górniczych oraz realizacją zadania inwestycyjne go 

„Budowa rafinerii ołowiu w Hucie Miedzi Legnica” i uruchomieniem 

w Hucie Miedzi Cedynia nowej instalacji UPCAST do produkcji dru-

tów z miedzi beztlenowej.

 Działalność socjalna

KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi aktywną działalność socjalną na 

rzecz pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. 

Oprócz ustawowego odpisu podstawowego na Zakładowe Fundusze 

Świadczeń Socjalnych w Oddziałach Spółki dokonuje się odpisu do-

datkowego na podstawie postanowień Zakładowego Układu Zbio-

rowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Ogółem 

wielkość ww. odpisów, tj. ustawowego i dodatkowego, w 2006 roku 

wyniosła 69,6 mln zł. ZFŚS zasilono również odpisem z zysku w wy-

sokości 50,0 mln zł z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. 

Ze środków ZFŚS sfinansowano m.in.:

� wypłatę świadczenia wypoczynkowego w wysokości ok. 1 600 zł 

na jednego pracownika

� dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży – w 2006 roku z ko-

lonii i obozów organizowanych przez pracodawców skorzystało 

ponad 7 tys. dzieci

� ekwiwalent na pokrycie wydatków szkolnych dzieci pracowni-

ków w wysokości 1 427 zł na jedno dziecko

� wczasy profilaktyczno-lecznicze dla 400 pracowników zatrud-

nionych w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych 

dla zdrowia.

Wyszczególnienie
Przeciętna liczba 

zatrudnionych
w 2006 r.

Przeciętna liczba 
zatrudnionych 

w 2005 r.

Pracownicy ogółem: 26 929 26 563

na stanowiskach nierobotniczych 8 385 8 352

na stanowiskach robotniczych 18 544 18 211

 System zarządzania
potencjałem społecznym

W 2005 r. zakończono prace nad opracowaniem systemowych roz-

wiązań w zakresie zarządzania potencjałem społecznym w KGHM 

Polska Miedź S.A. Strategię personalną wytycza misja:

„Wspierając naszych pracowników w rozwoju, realizacji aspiracji 
i osiąganiu satysfakcji, umacniamy pozycję konkurencyjną KGHM.” 

Pełne wdrożenie systemu, zaplanowane na lata 2006–2007, otwiera 

drogę do realizacji zasady:

„KGHM jest nie tylko najlepszym dla pracowników miejscem, 
ale również miejscem, gdzie pracownicy mogą być najlepsi.”

W sierpniu 2005 roku powołano w Biurze Zarządu Wydział Zarządza-

nia Szkoleniami, którego zadaniem jest centralne zarządzanie bud że-

tem szkoleń w ramach Spółki, w oparciu o jednolity tryb postępowa nia 

w zakresie polityki szkoleniowej – standaryzacja procedur.

We wszystkich oddziałach Spółki wdrożony został „System zarządza-

nia kompetencjami”. Kluczowe znaczenie ma motywowanie pra co wni-

ków do kształcenia oraz organizowanie różnych form zdobywania 

wiedzy i umiejętności w zakresie pożądanym przez KGHM.

 Wielozmianowy 
System Organizacji Pracy

Pozytywne efekty pilotażowego wdrożenia Wielozmianowego Syste-

mu Organizacji Pracy w styczniu 2003 roku skutkowały decyzją jego 

peł nego wdrożenia od 1 września 2003 roku we wszystkich rej o nach 

wydobywczych. Od tamtej chwili odnotowuje się pozytywne efekty 

w najistotniejszych obszarach działalności zakładów górniczych.

Wprowadzone zmiany organizacyjne pozwoliły na wzrost średnio-

dobowego wydobycia urobku, co pozwoliło na podniesienie jego 

poziomu w skali roku.

System wielozmianowy pozwolił na wzrost efektywnego czasu pra-

cy w poszczególnych oddziałach Zakładów górniczych w stosunku 

do poprzednio funkcjonującego systemu trzyzmianowego. Efekt 

ten skutkował zwiększeniem wydajności pracy ludzi i maszyn.

Wzrost średniodobowego wydobycia oraz wzrost wydajności pracy 

ludzi i maszyn skutkuje do chwili obecnej dodatnim efektem eko-

nomicznym z tytułu wdrożenia nowego systemu organizacji pracy 

w oddziałach zakładów górniczych.

W świetle obserwacji i analiz funkcjonowania Wielozmianowy Sys-

tem Pracy nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo prowa-

dzonych robót górniczych w Kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. 

Nowy system organizacji pracy WSP nie wydłużył ogólnego czasu 

przebywania załogi w miejscach wydobycia, w tym również w stre-

fach szczególnego zagrożenia tąpaniami. 

 Pracowniczy 
program emerytalny

Od 2004 roku w KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Pracowniczy 

Program Emerytalny. Program prowadzony jest w formie wnoszenia 

przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 

Wysokość składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę wyno-

si 3% wynagrodzenia pracownika. Na dzień 31 grudnia 2006 roku 

uczestnikami PPE było 14 553 pracowników, tj. 81,2% załogi; 3 000 

pra cowników zadeklarowało wpłatę do PPE składek dodatkowych 

finansowanych z ich wynagrodzeń.

Ludzie – największy kapitał Spółki
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Stan zatrudnienia na koniec okresów

  kopalnie    huty    pozostałe oddziały    KGHM Polska Miedź S.A.

osób

11 533 11 551 11 682

4 037 3 976 4 052

2 197 2 150 2 192

17 767 17 677 17 926

Oprócz wymienionych powyżej świadczeń finansowany jest szeroki 

wachlarz innych form działalności sportowo-rekreacyjnej i kultural-

no-oświatowej. ZFŚS odgrywa również istotną rolę w finansowaniu 

pomocy dla pracowników, emerytów i rencistów znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Innowacyjność w postaci poszukiwania nowych systemów organi-

zacji pracy pozwala na dotrzymywanie kroku największym produ-

centom miedzi na świecie. KGHM Polska Miedź S.A. dzieli sukces 

w tej dziedzinie z takimi firmami, jak: Codelco, Phelps Dodge, BHP 

Billiton, Rio Tinto, Grupo Mexico, Freeport McMoran, Anglo 

American plc. 

W obliczu nowych wyzwań społecznych, krajowych i unijnych prze pi-

sów prawa pracy jawi się konieczność poszukiwania nowych syste-

mów organizacji pracy, elastycznie dostosowujących się do potrzeb 

i uwzględniających podmiotowość i godność człowieka.

 Zatrudnienie
w Grupie Kapitałowej 

Największe zatrudnienie, w wysokości 17 926 etatów, odnotowała 

Jednostka Dominująca. Wśród pozostałych spółek Grupy największą 

przeciętną liczbę zatrudnionych w 2006 roku odnotowano w:

� POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. 1 519 etatów

� PeBeKa S.A. 1 452 etaty

� DIALOG S.A.   996 etatów

� DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o.   972 etaty

Działania kadrowe w Grupie Kapitałowej w 2006 roku ukierunkowa-

ne były na wprowadzanie metod i technik zarządzania zwiększających 

efektywność realizowanych w spółkach procesów, przygotowywania 

kompetencji pracowników do realizacji założeń strategii przy wyko-

rzystaniu narzędzi informatycznych.
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Jesteśmy częścią
tego świata

Dotrzymanie rygorystycznych norm 

środowiskowych wynikających z prawa kra jowego 

i unijnego możliwe jest dzięki systematycznemu 

moderni zowaniu istniejących urządzeń służących 

ochronie środowiska, jak i dzięki nowym 

inwestycjom w tej dziedzinie. W roku 2006 Spółka 

wydała na realizację przedsięwzięć typowo 

ekologicznych 25 mln zł, a ponadto 45 mln zł 

na inwestycje kwalifikowane jako rozwojowe 

i o istotnym znaczeniu ekolo gicznym.

Jesteśmy częścią tego świata

 Troska o universum wymagająca podejmowania
przemyślanych decyzji
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 Ochrona środowiska

KGHM Polska Miedź S.A. w 2006 roku, podobnie jak w latach 

poprzed nich, realizowała swoje zadania produkcyjne przy jedno-

czesnej dbałości o otaczające środowisko naturalne.

Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych wynikających 

z prawa krajowego i unijnego możliwe jest dzięki systematycznemu 

modernizowaniu istniejących urządzeń służących ochronie środowis-

ka, jak i dzięki nowym inwestycjom w tej dziedzinie.

W roku 2006 Spółka wydała na realizację przedsięwzięć typowo eko-

lo gicznych 25 mln zł, a ponadto 45 mln zł na inwestycje kwalifi ko wa-

ne jako rozwojowe lub dla podtrzymania produkcji, ale o istotnym 

znaczeniu ekologicznym.

 Opłaty za korzystanie
ze środowiska

Łączne opłaty za korzystanie ze środowiska, poniesione przez oddziały 

KGHM Polska Miedź S.A. w 2006 roku, wyniosły 88 mln zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim opłaty wzrosły o 10%, przy czym 

największy wzrost dotyczy opłat za składowanie odpadów flotacyjnych 

w składowisku Żelazny Most. Najwyższe opłaty Spółka uiściła za:

� składowanie odpadów: 72 mln zł, w tym 69 mln zł za składowanie 

odpadów flotacyjnych

� zrzut ścieków: 10,7 mln zł, w tym 10,7 mln zł za odprowadzanie 

wód ze składowiska Żelazny Most.

 Stan formalnoprawny

Wszystkie oddziały KGHM Polska Miedź S.A. są w posiadaniu aktu-

alnych i ważnych decyzji administracyjnych zezwalających na korzy-

stanie ze środowiska. Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 

naliczane są zgodnie z prawem i uiszczane w ustawowym terminie.

W roku ubiegłym pozwolenia zintegrowane uzyskały:

� Zakłady Wzbogacania Rud na prowadzenie instalacji do neutra-

lizacji odpadowego kwasu siarkowego

� HM Cedynia na prowadzenie instalacji do topienia, ciągłego 

odlewania i walcowania miedzi.

W 2006 roku dokumentacje i wnioski o pozwolenie zintegrowane 

złożyły:

� HM Legnica dla instalacji do produkcji ołowiu rafinowanego

� HM Głogów dla instalacji do produkcji miedzi i składowiska 

odpadów przemysłowych Biechów.

 Zamierzenia

Oddziały Spółki osiągnęły wysoki poziom ekologiczny odnośnie do 

roz wiązań technicznych i emisji do środowiska. W tym zakre sie nie 

prze wi dujemy istotnych zmiany, co potwierdzają usta bilizowane wiel-

kości emisji, opłat ekologicznych oraz uregulowany stan formalno-

prawny.

W przyszłości konieczne będzie wykonywanie bieżących remontów 

istnie jących urządzeń, jak również prowadzenie modernizacji, z uwagi 

na zaostrzające się przepisy prawne oraz konieczność dotrzymania wy-

magań wynikających z BAT (Best Available Technique). Do najistot-

niejszych planowanych w najbliższym czasie inwestycji należą:

� kontynuacja dotychczasowych działań na rzecz ograniczenia 

wpływu składowiska Żelazny Most na środowisko

� budowa węzła odwadniania i filtracji osadów poneutralizacyj-

nych w HM Głogów

� budowa składowiska na odpady przemysłowe Biechów II 

w HM Głogów

� modernizacja instalacji odpylającej dla węzła kruszenia żużla 

na wydziale przygotowania wsadu w HM Głogów

� przebudowa zakładowego składowiska odpadów HM Legnica 

w Polowicach.

Jesteśmy częścią tego świata
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Nauka

Polska Miedź wspiera wyższe uczelnie i instytuty naukowe, tym samym 

zacieśnia współpracę i stwarza swoisty pomost między przemys łem 

a środowiskiem naukowym.

KGHM finansowo i merytorycznie wspomaga przedsięwzięcia związa-

ne tematycznie z problemami rozwiązywanymi na potrzeby KGHM 

i regionu. W 2006 roku Spółka była zaangażowana organizacyjnie 

i finansowo w liczne konferencje i sympozja naukowe, jak:

� Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – surowce 

z odpadów

� Budownictwo hydrotechniczne

� Szkoła Eksploatacji Podziemnej

� Metale, Środowisko, Zdrowie

� Rola KGHM Polska Miedź S.A. w społecznym i ekonomicznym 

rozwoju regionu

Sport

KGHM Polska Miedź S.A. przez wiele lat aktywnie angażuje się 

i wspie ra działalność organizacji sportowych oraz podejmowane 

przez nie inicjatywy i przedsięwzięcia.

Spółka sponsoruje kluby młodzieżowe, drużyny ligowe oraz między-

narodowe zawody sportowe. Od kwietnia 2003 roku KGHM Polska 

Miedź S.A. jest większościowym udziałowcem w spółce „Zagłębie” 

Lubin SSA.

Również w 2006 roku KGHM była jednym z głównych sponsorów 

cyk licznych wydarzeń sportowych, m.in.:

� Turnieju Tenisowego KGHM Polish Indoors 2006

� XXX Biegu Piastów 2006

� 41. Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich

� Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Motocrossie

� Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich CSI Wrocław 2006

� 17. Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków.

 Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność to podstawowy elementem filozofii funkcjonowa nia 

KGHM Polska Miedź S.A. Jest ściśle powiązana z kulturą organiza cyj-

ną firmy i profilem jej działalności. Zatwierdzona na lata 2007–2013 

strategia Spółki oraz Grupy Kapitałowej uwzględnia społeczne, 

etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej oraz odpowie-

dzialność biznesu w kontaktach z interesariuszami. 

Ważnym celem Spółki jest osiągnięcie równowagi między jej efektyw-

nością i dochodowością a interesem społecznym. Odpowie dzialny 

biznes staje się wkładem Spółki w realizację polityki zrów no ważo-

nego rozwoju gospodarczego regionu.

KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnia prawie 18 tys. pracowników, 

w Gru pie Kapitałowej znajduje miejsce przcy kolejnych 10 tys. osób. 

Sumu jąc zatrudnienie w firmach kooperujących z KGHM, tworzy się 

obraz ponad 100 tys. mieszkańców regionu, którym KGHM Polska 

Miedź S.A. zapewnia godne utrzymanie.

Kultura

Firma postrzegana jest jako fundator oraz mecenas kultury i sztuki. 

KGHM partycypuje w organizacji i obejmuje patronaty nad znaczą-

cymi przedsięwzięciami, które są skierowane do społeczności regio nu 

i całego kraju. KGHM wspiera m.in.:

� Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej w Lubinie

� Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”

� SATYRYKON w Legnicy

� Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

� Międzynarodowe Głogowskie Spotkania Jazzowe

� Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”

� Wystawę „U Tronu Królowej Polski” na Zamku Królewskim 

w Warszawie

 Darowizny

Darowizny przyznawane przez Zarząd służą przede wszystkim rato-

waniu życia i zdrowia pracowników obecnych i byłych KGHM, 

wspieraniu działalności instytucji i organizacji charytatywnych, do-

finansowywaniu fundacji oraz innych podmiotów prowadzących 

rehabilitację dzieci przewlekle chorych i nie pełnosprawnych, udzie-

laniu pomocy placówkom szkolnym, opiekuńczo-wychowawczym 

w dawnym województwie legnickim.

KGHM zaangażowała się w szeroką pomoc dla jednostek prowadzą-

cych działalność prospołeczną o charakterze non profit (np. domy 

dziec ka, PCK, WOŚP, służba zdrowia, policja, szkolnictwo itp.) i re-

alizuje ją zgodnie z przyjętą strategią Spółki.
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Jesteśmy częścią tego świata

KGHM Polska Miedź S.A. ma ogromny wpływ na rozwój regionu. 

Firma jest największym, ale i najbardziej pożądanym pracodawcą 

Dol nego Śląska. Przeciętne średnie wynagrodzenie w roku 2006 w za-

kła dach górniczych wyniosło około 7 350 zł, w zakładach hutniczych 

to pra wie 5 500 zł.

Spółka systematycznie wzmacnia siłę nabywczą lokalnego społeczeń-

stwa, kreuje rynek atrakcyjnego konsumenta i w znaczący sposób 

przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu.

 Sponsoring

Strategia KGHM w zakresie sponsoringu zakłada przeznaczanie 

większości środków na realizację planowanych działań, zmierzają-

cych z jednej strony do promowania Spółki oraz regionu, z drugiej 

zaś do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, 

sportowych, społecznych, dzięki którym Dolny Śląsk zaznacza swoją 

obecność na mapie Polski i Europy.
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 Fundacja Polska Miedź

Inicjatywa powołania fundacji wynikała z polityki KGHM Polska 

Miedź S.A. wobec potrzeb społeczeństwa lokalnego, regionu, a także 

kraju. Utworzenie fundacji nie było całkowicie nowym zamierze-

niem polityki prospołecznej Spółki. 

Fundacja Polska Miedź jest jedynie kontynuatorem tych dobroczyn-

nych i charytatywnych działań. Jest to dalszy i bardziej profesjonalny 

etap, oparty na nowej formie organizacyjno-prawnej. Przyjęcie takie-

go rozwiązania pozwoliło na jeszcze bardziej efektywne wydatkowa-

nie środków z budżetu Spółki na tego typu cele.

Nazwa fundacji nawiązuje bezpośrednio do jej założyciela i fundato ra. 

Działalność publiczną rozpoczęła 21 marca 2003 roku. Zadaniem 

Fundacji Polska Miedź jest wspomaganie i uzupełnianie zwłaszcza 

tych dziedzin życia, które często ze względu na sytuację budżetową 

państwa pozostają nienależycie dofinansowane.

W statutowym zakresie celów i działalności fundacji zapisano m.in. 

wspieranie wybitnych przedsięwzięć kulturalnych, ratowanie obiek-

tów zabytkowych, udzielanie wsparcia instytucjom naukowym, 

oświatowym i medycznym; wspomaganie przedsięwzięć mających 

na celu zbliżenie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, 

współpracę z Polonią; wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej 

i sportu, a także udział w budowie i rozbudowie obiektów sportowych 

oraz wspomaganie inicjatyw mających na celu pro pagowanie sportu 

wśród dzieci i młodzieży.

Największymi imprezami masowymi organizowanymi przez KGHM 

w kilku ostatnich latach były Festyny Polskiej Miedzi. Inspiracją do 

podjęcia działań organizacyjnych tych imprez były rocznice ważnych 

w historii KGHM wydarzeń. 

Dynamiczny proces budowy Polskiej Miedzi i rozwoju całego obsza-

ru Zagłębia Miedziowego jest najważniejszym czynnikiem łączącym 

tradycję z nowoczesnością.

KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje dziedzictwo pokoleń, tak 

istotne w kultywowaniu historii i tradycji firmy.

 Tradycja

Górniczo-hutnicze tradycje w KGHM Polska Miedź S.A. są tak sa mo 

bogate, jak bogata jest historia Zagłębia Miedziowego i Polskiej Mie-

dzi. Wszelkie symbole, obrzędy czy ceremonie związane z kultywowa-

niem tych tradycji w KGHM nabierały coraz bogatszych form przy 

dynamicznym procesie budowy Polskiej Miedzi i rozwoju całego ob-

szaru Zagłębia Miedziowego. Dziś największym świętem branżowym 

jest – obchodzona tradycyjnie w grudniu każdego roku – Barbórka. 

W dzień świętego Floriana – patrona hutników, podobnie jak w okre-

 sie barbórkowym, odbywa się wiele uroczystości i imprez w hutniczych 

oddziałach KGHM. Od kilku lat nieodłącznym punktem prog ramu 

centralnych uroczystości hutniczych są Dymarki Kaczaw skie – his to-

ryczne widowisko organizowane w górniczo-hutniczym skansenie 

położonym w Leszczynie na terenie Starego Za głębia Miedziowego.

Jesteśmy częścią tego świata

Od początków istnienia przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku 

z wypracowanych środków wspierane były inicjatywy o rozmaitym 

charakterze, zarówno regionalne, jak i krajowe. 

Jesteśmy częścią tego świata
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Grupa Kapitałowa

KGHM Polska Miedź S.A.

Proces kształtowania struktury Grupy Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął się 

12 września 1991 r. […] Po komercjalizacji firmy 

dążono konsekwentnie do tego, aby KGHM Polska 

Miedź S.A. koncentrowała się na działalności 

podstawowej, jaką jest wydobycie i produkcja 

metali. Działalność innego typu była 

konsekwentnie wydzielana do osobnych spółek, 

działają cych na własny rachunek, tworzących 

Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

 Konsekwentnie realizowana koncepcja wzrostu wartości 
spółek Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
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Telekomunikacja

Miedź
i inne metale

92%

4% 4%

Udział poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej 

w przychodach ze sprzedaży w 2006 r. 

Inne

 Grupa Kapitałowa
KGHM Polska Miedź S.A.

Rok 2006 był rokiem wielu sukcesów Grupy Kapitałowej KGHM 

Polska Miedź S.A. Osiągnięto w nim rekordowe wyniki. Przychody ze 

sprzedaży były wyższe o 42,5% od przychodów w 2005 roku, podob nie 

wynik netto był wyższy o 66,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Podstawowe dane ekonomiczne wskazują na wzrost efektywności 

oraz rozwój Grupy. Decydujący wpływ na tak dobre wyniki, po-

dobnie jak w latach poprzednich, miały notowania na rynku miedzi 

i srebra. Korzystny trend na rynkach metali utrzymywał się nie-

przerwanie również w 2006 roku.

W ubiegłym roku Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwier-

dziła „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na 
lata 2007–2016”. Strategia nakierowana jest w odniesieniu do spółek 

Grupy Kapitałowej na wzrost efektywności spółek, rozumia ny jako sta-

bilizacja i poprawa wyników finansowych oraz wzrost ich wartości.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

 Produkty i usługi podmiotów
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W działalności Grupy Kapitałowej wyróżnia się trzy branżowe segmenty:

SEGMENT I – metale (miedź, metale szlachetne), inne produkty hutnictwa – wydobycie, przetwórstwo, produkcja, handel i promocja

SEGMENT II – branża telekomunikacyjna

SEGMENT III – inne branże, które obejmują działalność tych jednostek zależnych Grupy Kapitałowej, które nie wchodzą w zakres branż wymie -

  nionych w segmentach I i II

W spółce KGHM Ecoren S.A. rozpoczęto restrukturyzację zmierzają-

cą do zmiany profilu działalności z dotychczasowej roli nad zorczej 

wobec własnych spółek portfelowych w firmę pro dukcyjno-usługową 

działającą w obszarze produkcji i odzysku metali oraz gospodarki 

odpadami.

Odstąpiono od realizacji w perspektywie krótkoterminowej sprzedaży 

spółki DIALOG S.A. Strategia wobec tej spółki zakłada aktywne 

działania na rynku telekomunikacyjnym oraz realizację strategii 

wzrostu wartości tej spółki. Budowa wartości DIALOG S.A. ma nastą-

pić poprzez rozwój nowych obszarów usług telekomunikacyjnych 

i przejęcia innych operatorów.

W celu poszerzenia zakresu swoich produktów o usługi komplemen-

tarne dokonano w ubiegłym roku pierwszych akwizycji – nabyto 

spółki Tele Video Media Sp. z o.o. i Vivid.pl. S.A.

W 2006 roku miał miejsce debiut giełdowy kolejnego podmiotu Grupy 

Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – INTERFERIE S.A. Prowa dzo-

ne są również działania zmierzające do wzrostu wartości kolejnych 

spółek Grupy i ich wprowadzenia na rynek regulowany.

Ponadto w 2006 roku kontynuowano proces reorganizacji Grupy 

Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., polegający na uczytelnieniu 

struktury właścicielskiej – KGHM Polska Miedź S.A. przejęła cał-

kowitą kontrolę nad Zagłębiem Lubin SSA. Rozpoczęto działania 

polegające na przejęciu bezpośredniej kontroli nad podmiotami po-

średnio zależnymi o istotnym znaczeniu dla ciągu technologicznego.

W 2006 roku położono nacisk na likwidowanie nieprawidłowości, 

które wystąpiły w latach poprzednich, a ich wpływ przełożył się na 

po gorszenie wyników w niektórych spółkach. Wprowadzenie sto-

sownych procedur, eliminujących potencjalne negatywne działania, 

w kolejnych latach powinno uczytelnić funkcjonowanie Grupy Ka-

pitałowej. 

Prognozowany szybki wzrost i rozwój spółek Grupy Kapitałowej 

w najbliższych latach przełoży się bezpośrednio na zwiększenie na-

kładów na strategiczne inwestycje, w tym będące priorytetowymi 

działania proekologiczne.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Nazwa jednostki Rodzaj działalności

SEGMENT I

 1. KGHM Polska Miedź S.A.

kopalnictwo rud metali; produkcja metali nieżelaznych i szlachetnych oraz soli; odlewnictwo me-
tali lekkich i nieżelaznych; zagospodarowanie odpadów; działalność związana z zarządzaniem 
holdingami; działalność geologiczno-poszukiwawcza, badania i analizy techniczne; zawodowa 
działalność ratownicza; usługi telekomunikacyjne i informatyczne

 2. KGHM CONGO S.P.R.L wydobycie rudy miedzi i kobaltu

 3. WMN Sp. z o.o. przetwórstwo metali nieżelaznych

 4. KGHM Polish Copper Ltd handel miedzią

 5. KGHM Kupferhandelsges.mbH handel miedzią 

 6. WM „ŁABĘDY” S.A. handel węglem, mielnikami stosowanymi przy produkcji koncentratu miedzi

 7. KGHM Metraco S.A. handel metalami kolorowymi, substancjami chemicznymi, złomem miedzianym

SEGMENT II

 1. DIALOG S.A. usługi telekomunikacyjne

 2. Vivid.pl. S.A. sprzedaż internetowa

 3. Tele Video Media Sp. z  o.o. usługi multimedialne

 4. Polkomtel S.A. usługi telekomunikacyjne

SEGMENT III

 1. KGHM Ecoren S.A. produkcja i sprzedaż kruszyw budowlanych oraz związków renu

 2. PeBeKa S.A.
budowa kopalń wraz z infrastrukturą; budowa tuneli drogowych, kolejowych, szlakowych metra, 
budownictwo podziemne

 3. DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. produkcja maszyn i urządzeń dla górnictwa, maszyn budowlanych, remonty maszyn 

 4. Energetyka Sp. z o.o. produkcja, przesył i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej, gospodarka wodno-ściekowa

 5. POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
towarowy transport kolejowy, osobowy i towarowy transport drogowy, handel produktami 
naftowymi

 6. PHP „MERCUS” Sp. z o.o. handel towarami konsumpcyjnymi, produkcja wiązek elektrycznych

 7. INTERFERIE S.A.
sprzedaż usług turystycznych, w tym: turystyczno-wypoczynkowych, sanatoryjno-lecz niczych, 
hotelowych

 8. MCZ S.A. ochrona zdrowia

 9. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR działalność badawczo-rozwojowa

10. CBJ Sp. z o.o. badania i analizy fizyko-chemiczne

11. INOVA Sp. z o.o. elektrotechnika, atestacja i rzeczoznawstwo, certyfikacja

12. TUW-CUPRUM świadczenie usług ubezpieczeniowych na zasadach wzajemności na rzecz swoich członków

13. DOL-EKO Organizacja Odzysku S.A. zagospodarowanie odpadów niemetalowych i metalowych

14. WFP Hefra S.A. produkcja i sprzedaż nakryć stołowych nierdzewnych, posrebrzanych i srebrnych

15. MINOVA-KSANTE Sp. z o.o. produkcja żywicznych ładunków klejowych, ksantogenianów, ksantenolu 

16. PCPM Sp. z o.o. promocja wyrobów z miedzi

17. „Zagłębie” Lubin SSA prowadzenie sekcji piłki nożnej, organizacja profesjonalnych zawodów sportowych

18. PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. usługi gastronomiczne, cateringowe
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Dzięki temu spółka zwiększyła bazę klientów korzystających z usług 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o 37,8 tys. i na koniec roku 

posiadała 96,4 tys. klientów korzystających z Internetu, w tym 64,9 tys. 

klientów korzystających z usług na bazie technologii xDSL. Docelo wo 

spółka chce w swojej sieci obsługiwać około 150 ty s. klientów inter-

netowych w technologii xDSL.

Spółka równocześnie prowadzi działania w zakresie sprzedaży i utrzy-

mania tradycyjnych usług głosowych. Sytuacja rynkowa spowodowa ła 

jednak, że konieczne stało się zmniejszenie ilość linii i na koniec roku 

liczba linii dzwoniących wynosiła 438 tys. Zmianie uległa również 

struk tura abonentów: biznes mix (liczony jako ilość linii biznesowych 

do linii dzwoniących ogółem) wyniósł 31,8%. Ponadto spółka realizo-

wała projekty, których planowane wdrożenie spowoduje generowanie 

przychodów w latach następnych: wdrożenie telewizji internetowej 

(IPTV) oraz sprzedaż usług telefonii komórkowej jako operator 

wirtualny (MVNO).

W związku z intensywnym rozwojem usług internetowych, jako część 

programu budowy większej sieci sprzedaży DIALOG S.A. nabył 

100% akcji sklepu internetowego VIVID.pl S.A. Dzięki temu będzie 

mógł uzupełnić swoją ofertę i poszerzyć działalność o dodat kowy 

kanał sprzedaży swoich usług. 

W 2006 roku DIALOG S.A. uzyskał 500,9 mln zł przychodów ze 

sprzedaży (wobec 501,4 mln zł uzyskanych w 2005 roku), osiągając 

zysk z tej działalności w wysokości 54 mln zł (wobec 61 mln zł w 2005). 

Wynik EBITDA w DIALOG S.A. w tym okresie wyniósł 121 mln zł 

(EBITDA skorygowana o jednorazowy odpis z tytułu utraty wartoś ci 

majątku wyniosła w 2005 roku 148 mln zł).

Silna konkurencja ze strony operatorów komórkowych spowodowała, 

że spółka obniżyła swoją rentowność usług. Uzyskana marża EBITDA 

w 2006 roku była na poziomie 25%, wobec 30% w roku po przednim.

 Polkomtel S.A.

Polkomtel S.A. jest jednym z trzech operatorów telefonii komór ko-

wej w Polsce, oferującym swoje usługi pod markami Plus, Simplus 

oraz Sami Swoi. Będąc pionierem we wprowadzaniu na polski rynek 

innowacyjnych usług wykorzystujących technologię GSM, jako pier-

wszy zaoferował swoim klientom przesyłanie wiadomości MMS, 

moż li wość odsłuchiwania SMS, przesyłanie danych w technologiach 

GPRS i EDGE. We wrześniu 2004 roku Plus GSM, jako pierwszy 

operator w Polsce, uruchomił usługi telefonii komórkowej trzeciej 

generacji, łącznie z UMTS. Budowana przez Polkomtel S.A. sieć 

UMTS będzie w 2007 roku pokrywała około 25% terytorium kraju.

Polkomtel S.A. jest liderem wzrostu na rynku telefonii komórkowej, 

a marki Plus i Simplus w roku 2006 były najszybciej rosnącymi 

markami na rynku. W 2006 roku Polkomtel S.A. utrzymał pozyc ję 

lidera na rynku korporacyjnym oraz umocnił pozycję w segmencie 

średnich i małych firm. Marka Simplus w 2006 roku stała się lide-

rem rynku pre-paid. Pod względem wielkości przychodów w 2006 

roku Pol komtel S.A. wyprzedził Polską Telefonię Cyfrową i niemal 

zrównał się z PTK Centertel (właścicielem marki Orange).

 DIALOG S.A.

DIALOG S.A. jest, obok Netii i Exatela, jednym z największych pol-

skich operatorów alternatywnych wobec TP S.A. Spółka działa 

w dwóch segmentach rynku telekomunikacyjnego. Są to:

� segment głosowej telefonii stacjonarnej (głosowe usługi tradycyj ne 

świadczone bezpośrednio lub pośrednio, usługi sieci inteligentnej, 

głosowe usługi dodatkowe VAS)

� segment przesyłu danych w sieciach stacjonarnych (transmisja 

da nych, dzierżawa łączy oraz usługi szerokopasmowego dostępu 

do Internetu w sieciach naziemnych i na bazie dostępu radiowego).

DIALOG S.A., podobnie jak inni operatorzy, w 2006 roku realizował 

projekty, które mają w najbliższych latach przyczynić się do dalszego 

rozwoju spółki i zwiększania przychodów. Najistotniejszym kierun-

kiem działania w 2006 roku była zwiększona sprzedaż usług szeroko-

pasmowego dostępu do Internetu.

w kwocie 253 mln zł, a w dniu 29 marca 2007 roku Walne Zgroma dze-

 nie Polkomtel S.A. zatwierdziło wypłatę zysku netto za 2006 rok w wy-

sokości 1 031 mln zł jako dywidendy dla akcjonariuszy. (Część tej 

kwoty została uprzednio wypłacona akcjonariuszom w formie zaliczki).

W grudniu 2005 roku grupa instytucji finansowych ogłosiła wezwanie 

na zakup akcji TDC. W wyniku dojścia wezwania do skutku nastąpi-

ła zmiana kontroli nad tym podmiotem. W związku z tym, zgodnie 

ze statutem spółki Polkomtel S.A., TDC Mobile International A/S 

zaoferowało posiadane przez siebie akcje Polkomtel S.A. do sprzeda-

ży na rzecz pozostałych akcjonariuszy. W wyniku wystąpienia tzw. 

zmia ny tytułu własności w odniesieniu do TDC Mobile Internatio-

nal A/S, pozostali akcjonariusze Pol komtel S.A. uzyskali prawo 

nabycia łącznie 4 019 780 akcji Polkomtel S.A., znajdujących się w po-

siadaniu TDC Mobile International A/S. W dniu 10 marca 2006 roku 

pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., PSE S.A. 

i Węglokoks S.A. jako kupującymi oraz TDC Mobile International A/S 

jako sprze dawcą zawarta została „Umowa w przedmiocie akceptacji 

oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A.” 

Dzięki restrukturyzacji zadłużenia spółki w 2005 roku oraz refinan-

sowaniu w maju 2006 pozostałej części długu, spółka DIALOG 

gene ruje mniejsze koszty finansowe niż w poprzednich okresach. 

W 2006 roku wynik na działalności finansowej był ujemny i wyniósł 

–5,5 mln zł (wobec –37 mln zł w roku poprzednim). W 2006 roku 

DIALOG S.A. uzyskała zysk netto w kwocie 71 mln zł (wobec  straty 

173 mln zł netto w roku 2005).

W 2007 roku spółka planuje dalszy rozwój kompetencji telekomunika-

cyjnych i multimedialnych, tak aby móc świadczyć rozszerzoną 

gamę usług. Spółka panuje też dalsze przejęcia innych operatorów.

Planowane działania akwizycyjne na rynku telekomunikacyjnym 

będą wymagały zwiększenia zapotrzebowania na środki inwesty-

cyjne, które w latach następnych będą pozyskiwane m.in. przez 

emisję nowych akcji poprzez giełdę papierów wartościowych. 

Powyż sze działania są zgodne z przyjętą przez KGHM Polska 

Miedź S.A. strategią, która zakłada konsekwentne budowanie war-

tości spółki.

W 2007 roku oczekuje się, że popyt na usługi mobilne w Polsce nadal 

zachowa tendencję rosnącą, zarówno w segmencie usług głosowych, 

jak i transmisji danych. Rynek telefonii komórkowej w Polsce uleg-

nie jednak pewnym zmianom na skutek aktywności nowych opera-

torów, w tym sieci Play i nowych operatorów wirtualnych (MVNO), 

a także działań regulatora (UKE) dążącego do zwiększenia konku-

rencji ceno wej na rynku. Zjawiska te mogą doprowadzić do pewne-

go spadku, zarówno marż osiąganych przez operatorów, jak również 

przychodów z wymiany ruchu międzysieciowego, a w konsekwencji 

do pewnego stopnia osłabić dynamikę wzrostu wyników operatorów 

sieci komórkowych.

Wartość posiadanych akcji Polkomtel S.A. na dzień 31 grudnia 2006 

roku wycenionych metodą praw własności w sprawozdaniu finanso-

wym KGHM Polska Miedź S.A. wynosiła 687,7 mln zł.

W 2006 roku spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 

7 359 mln zł (w 2005 roku przychody wyniosły 6 495 mln zł), osiąga-

jąc zysk na sprzedaży w wysokości 1 466 mln zł (wobec 1 293 mln zł 

w roku 2005). W  2006 roku Polkomtel S.A. uzyskał wynik EBITDA 

w wysokości 2 477 mln zł (2 301 mln zł) oraz zysk netto na poziomie 

1 121 mln zł (1 067 mln zł).

W lipcu 2006 roku Polkomtel S.A. dokonał, w formie dywidend na 

rzecz akcjonariuszy, wypłat niepodzielonego zysku netto za lata po-

przedzające 2005 rok oraz zysku netto za rok 2005. Łączna kwota 

dywidend wyniosła 2 352 mln zł (stanowi to 114,75 zł na akcję) 

i zo stała wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiada-

nych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Polkomtel S.A.

Z kolei w styczniu 2007 roku Rada Nadzorcza Polkomtel S.A. pod-

jęła decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2006 rok 

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

 Aktywa telekomunikacyjne Spółki

Spośród wszystkich aktywów, będących w grupie podmiotów powiązanych, największy wpływ na wartość całego holdingu mają:

� jednostka dominująca – KGHM Polska Miedź S.A.

� Polkomtel S.A., w którym KGHM Polska Miedź S.A. posiada 19,61% akcji – konsolidowana metodą praw własności

� DIALOG S.A. – spółka zależna, w której KGHM Polska Miedź S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Wyniki tej spółki mają 

bezpośrednie przełożenie na wyniki skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
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Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka od wielu lat z powodzeniem zagospodarowuje również żużle 

hutnicze. To ważny element ekologicznej polityki prowadzonej w Za-

głębiu Miedziowym.

Działania Spółki w ciągu najbliższych lat koncentrować się będą na 

uruchomieniu nowej instalacji do produkcji związków renu w Hucie 

Miedzi Głogów, zbycia zbędnych aktywów (restrukturyzacja), a tak że 

uruchomienia nowych projektów dotyczących gospodarki odpadami.

W 2006 roku spółka skupiła się na realizacji zadania inwestycyjnego 

„Przemysłowy odzysk renu – II”, w tym rozbudowy instalacji do produk-

cji eluatów renowych oraz budowy instalacji do produkcji renu meta-

licznego. W grudniu 2006 roku sąd rejestrowy dokonał rejes tracji 

zmiany statutu spółki polegającej na zmianie nazwy spółki z KGHM 

Metale DSI S.A. na KGHM Ecoren S.A.

 Pozostałe najważniejsze spółki 
Grupy Kapitałowej KGHM

 KGHM Metraco

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 98,96%.

Oferta spółki koncentruje się na hurtowej sprzedaży: wyrobów goto-

wych z miedzi (walcówka, taśmy dachowe, blachy, rury, pasy), me-

tali szlachetnych, wyrobów chemicznych, a także odpadów, złomu 

oraz surowców i półproduktów (katody miedziane, koncentrat oło-

wiowy itp.).

Główne kierunki rozwoju planowane są w oparciu o działania zmie-

rza jące do pozyskania nowych grup odbiorców spoza KGHM Polska 

Miedź S.A. i poszerzenia działalności Bazy Obrotu Złomem oraz 

dywersyfikacji asortymentowej.

W związku z intensywnym rozwojem KGHM Metraco S.A. w 2006 

roku zmieniona została forma prawna ze spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością na spółkę akcyjną.

na realizację rozwoju produkcji w Zakładzie Produkcji Elektro-Mecha-

nicznej. W dniu 27 lipca br. nastąpiło otwarcie Galerii Wnętrz Mercus 

w Legnicy, gdzie – na blisko 10 tys. m2 – znalazła się pełna oferta mebli, 

artykułów dekoracyjnych, wyposażenia wnętrz oraz sprzętu AGD.

 Energetyka Sp. z o.o.

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 100%.

Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie: produkcji we 

włas nych źródłach ciepła i energii elektrycznej, przesyłu i dystrybu-

cji ciepła i energii elektrycznej, produkcji i dystrybucji wody pitnej 

z własnych ujęć, odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-by-

towych oraz zagospodarowywania wód deszczowo-przemysłowych, 

produkcji wody przemysłowej, odprowadzania i oczyszczania ście-

ków przemysłowych oraz zagospodarowania wód z odprowadzo-

nych ścieków, a także serwisu w zakresie ww. działalności.

Zwiększenie potencjału produkcyjnego energii elektrycznej w 2006 

roku było inwestycją modernizacyjno-rozwojową mającą na celu 

zabezpieczenia większej części potrzeb energetycznych KGHM 

Polska Miedź S.A. Kolejne podejmowane działania koncentrowały 

się na poszukiwaniu możliwości wykorzystania alternatywnych 

źródeł energii i obniżania wpływu działalności spółki na środowis-

ko naturalne.

W 2006 roku przekazano do rozruchu technologicznego oczy-

szczal nię ścieków w rejonie Rudna Główna, kontynuowano anali-

zy do tyczą ce projektu „Rozbudowy mocy elektroenergetycznej” 

mającego na celu zwiększenie wolumenu produkcji energii w celu 

zabezpieczenia większej części potrzeb KGHM Polska Miedź S.A. 

 * we wrześniu 2005 r. nastąpiło połączenie dwóch podmiotów (KGHM Metale S.A. 
oraz DSI S.A.); podmiot powstały z połączenia działał jako KGHM Metale DSI S.A. 
(obecnie KGHM Ecoren S.A.)

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 774,0 753,0 1 148,0
Zysk netto 9,9 8,5 9,1
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 2,5
Aktywa ogółem 78,6 92,5 114,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006

Wielkość (mln zł) 2004* 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 53,0 53,0
Zysk netto 3,5 18,7
Kapitał zakładowy 223,0 223,0
Aktywa ogółem 246,0 279,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 427,5 555,0 563,0
Zysk netto 5,2 6,8 4,1
Kapitał zakładowy 6,4 6,5 10,7
Aktywa ogółem 113,0 138,5 148,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 423,0 441,0 445,0
Zysk netto 6,8 5,0 –20,0
Kapitał zakładowy 140,0 140,0 140,0
Aktywa ogółem 214,0 226,0 223,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 144,0 217,0 229,5
Zysk netto 0,35 0,067 –13,6
Kapitał zakładowy 125,0 191,0 191,0
Aktywa ogółem 236,0 307,0 318,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006
 KGHM Ecoren S.A. 

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 100%.

KGHM Ecoren S.A. jest w trakcie procesu restrukturyzacji, pole ga ją-

cej na zmianie profilu działalności z dotychczasowej roli nadzorczej 

wobec własnych spółek portfelowych w firmę produkcyjno-usługo-

wą działającą w obszarze produkcji i odzysku metali oraz gospodar ki 

odpadami.

KGHM Ecoren to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się firma 

zajmująca się produkcją metali i ich związków oraz zagospodaro-

wywaniem odpadów przemysłowych. Misją firmy jest działanie 

w obszarze szeroko pojętych przedsięwzięć mających na celu zmniej-

 szenie obciążeń ponoszonych przez środowisko naturalne, a wynika-

ją cych z działalności gospodarczej człowieka.

Spółka jest jedynym w Europie producentem związków renu – niezwy-

kle rzadko występującego w naturze, cennego metalu, stosowane go 

przede wszystkim w przemyśle petrochemicznym i lotniczym. Pro-

dukty Ecorenu są odzyskiwane z odpadów powstających przy pro-

dukcji miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. 

 PHP MERCUS Sp. z o.o. 

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 100%. 

Spółka funkcjonuje w oparciu o cztery sektory: logistyki materiałowej 

– głównie na rzecz oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółek 

Grupy Kapitałowej; działalności produkcyjnej – wiązki przewodów 

elek trycznych dla producentów AGD oraz przewody hydrauliki siło-

wej do maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych; handlu hurto we-

go i detalicznego – domy handlowe, hurtownie itp., a także handlu 

międzynarodowego – import maszyn i urządzeń.

PHP MERCUS Sp. z o.o. planuje w najbliższych latach rozwijać pro-

duk cję wiązek elektrycznych, w tym również wprowadzać nowy 

asor tyment wiązek, rozwijać sieć sprzedaży i rozszerzyć zakres 

usług logistyki zaopatrzeniowej poza Grupą Kapitałową KGHM 

Polska Miedź S.A.

W lutym 2006 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału 

za kła dowego spółki o kwotę 4,23 mln zł. Udziały w podwyższonym 

kapi ta le zakładowym zostały w całości objęte przez KGHM Polska 

Miedź S.A. w 2005 roku. Pozyskane środki finansowe przeznaczono 

 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 100%. 

Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie trans por tu: 

samochodowego – osobowego, towarowego, specjalistycznego, kole-

jowego – towarowego, specjalistycznego, oraz dystrybucji i handlu 

produktami naftowymi, a także remontów pojazdów kołowych, szyno-

wych, maszyn i urządzeń. Spółka świadczy również usługi laborato-

ryjne – analizy produktów naftowych.

Główne kierunki rozwoju zorientowane są na: kontynuację uno wo-

cześ niania parku maszynowego spółki, restrukturyzację oddziału 

transportu samochodowego, przejęcie pełnej obsługi KGHM Polska 

Miedź S.A. w zakresie kolejowych przewozów ładunków masowych, 

a także wzrost udziału kontrahentów zewnętrznych w rynku – osiąg-

nięcie dominującej pozycji w przewozach kamienia z „Zagłębia Zło-

toryjskiego”.

Spółka w 2006 roku plasowała się na ósmym miejscu wśród przewoź-

ników towarowych – ma 5,40% udziału w rynku. W plebiscycie Filary 

Polskiej Gospodarki 2006 – Najlepsi w Regionie spółka uzyskała pią-

te miejsce.
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 INTERFERIE S.A.

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 65,67%.

Oferta spółki koncentruje się na sprzedaży usług turys tycznych 

na rzecz turystów krajowych i zagranicznych, w tym: turystyczno-

-wypoczynkowych, sanatoryjno-leczniczych, hotelowych; na organi-

zacji kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów, przyjęć 

okolicznoś ciowych itp.; a także pośrednictwie w sprzedaży usług tu-

rystycznych – realizowane przez Biuro Turystyczne INTER FERIE.

INTERFERIE S.A. planuje w najbliższych latach realizować prog-

ram inwestycyjny, którego celem jest rozbudowa bazy turystycz-

nej, umożliwiającej poszerzenie oferty usług wypoczynkowych 

połączonych z rehabilitacją i lecznictwem, poprzez zakup lub bu-

dowę nowych ośrodków oraz rozbudowę i modernizację dotych-

czasowych jednostek. Planowana jest również restrukturyzacja 

majątku – wydzierżawienie lub sprzedaż mniej rentownych obiek-

tów, a także zwiększenie sprzedaży usług na rzecz zagranicznych 

biur turys tycznych, głównie z Niemiec i Szwecji.

W sierpniu 2006 roku spółka INTERFERIE S.A. przeprowadziła 

Ofer tę Publiczną Akcji. Wartość subskrypcji i sprzedaży zamknę-

ła się kwo tą 30 mln zł. W dniu 10 sierpnia 2006 roku odbył się 

debiut giełdowy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościo-

wych S.A. Emisja publiczna akcji miała na celu pozyskanie kapi-

tału na realiza cję in wes tycji – zakup ośrodków położonych 

w rejonie nadmorskim. INTER FERIE S.A. prowadziła intensyw-

ne prace inwesty cyjne i mo dernizacyjne bazy noclegowej i rehabi-

litacyjnej spółki. Łączna kwota nakładów w 2006 roku wyniosła 

10,4 mln zł.

W 2006 roku przeprowadzono również restrukturyzację majątko-

wą, polegającą na zbyciu jednostki DW Kowelin w Łebie oraz 

DW Wieżycz ki w Świeradowie Zdroju.

 PeBeKa S.A. 

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 100%. 

PeBeKa S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie budownictwa 

specjalistycznego ogólnego i inżynieryjnego, buduje obiekty pod ziem-

ne i powierzchniowe na rzecz górnictwa, transportu i komunika cji, 

przemysłu, a od niedawna – również ochrony środowiska (branża 

oczy szczalni).

Główna działalność spółki skupia się na budowie kopalń wraz z infra-

strukturą (wyrobiska pionowe – szyby, wyrobiska poziome, montaże 

i budowa urządzeń oraz obiektów towarzyszących), drążeniu tuneli 

drogowych, kolejowych, szlakowych metra, budownictwie podziem-

nym (np. stacje metra, garaże podziemne), a także na rekonstrukcji 

historycznych wyrobisk górniczych, zabezpieczaniu wykopów budo-

wlanych oraz budowie i remontach wszelkiego rodzaju rurociągów 

metodami bezwykopowymi.

Spółka jest znaczącym wykonawcą górniczych robót przygotowaw-

czych oraz inżynieryjnych na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. 

Spółka planuje zwiększyć udział w rynkach poza KGHM Polska 

Miedź S.A. w zakresie inwestycyjnych robót górniczych i specjalis-

tycznych robót budowlanych (projekty infrastrukturalne, tunele 

komunikacyjne, metro itp.), zwiększyć potencjał w zakresie realiza-

cji przedsięwzięć dla KGHM Polska Miedź S.A. (udostępnienie do 

eksploatacji złoża w obszarze górniczym „Głogów Głęboki Przemy-

słowy”), a także podjęcia prac nad wdrożeniem nowych technologii 

mechanicznego urabiania skał twardych.

Rok 2006 upłynął na pracach związanych z realizowaniem kontraktu 

w ramach projektu „Budowa warszawskiego metra” na wykonanie 

tunelu B-20 i stacji A-20 „Park Kaskada”, szlaku B-23 i stacji A-23 

„Młociny” wraz z węzłem komunikacyjnym.

W 2006 roku spółka zakończyła również kontrakt na wykonawstwo 

in sta lacji walcówki beztlenowej UPCAST dla KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Huta Miedzi Cedynia zrealizował budowę podziemnej stacji 

„Politechnika” należącej do sieci komunikacyjnej Krakowskiego 

Szybkiego Tramwaju.

Wartość kapitału zakładowego wzrosła o 3,47 mln zł poprzez emisję 

akcji i objęcie ich w całości przez KGHM Polska Miedź S.A., z prze zna-

czeniem na inwestycje w odtworzenie i rozwój parku maszynowego.

 DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o.

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 100%. 

Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją i serwisem maszyn 

i urządzeń do odstawy urobku oraz wiertnic (samojezdne maszyny gór-

nicze, przenośniki, punkty załadowcze oraz usługi z tym związane). Po-

nadto produkuje odlewy staliwne, kotwy i konstrukcje stalowe.

Strategiczne działania w najbliższych latach ukierunkowane będą na 

zwiększenie potencjału w celu realizacji produkcji i usług na rzecz 

KGHM Polska Miedź S.A., poprawę jakości wyrobów i usług. Planowa-

nemu pozyskaniu rynków zewnętrznych towarzyszyć będą działa nia 

zmierzające do centralnego planowania produkcji i przygotowania 

wdrożenia Systemu ERP, a także wdrożenie nowych produktów sto-

sownie do potrzeb KGHM Polska Miedź S.A.

W 2006 roku podwyższono kapitał zakładowy spółki o 5,5 mln zł po-

przez utworzenie i objęcie nowych udziałów przez KGHM Ecoren S.A. 

Środki uzyskane z podwyższenia przeznaczone zostały na inwestycje. 

Spółka zdobyła Tytuł „Mistrz Techniki NOT” za kruszarkę ZKD-

-Sh130/75.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

 KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 100%. 

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR intensyfikuje prace badawczo-roz-

wojowe w branżach: geologicznej, górniczej, mechanicznej, elektrycz-

nej, w ochronie środowiska i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz 

wykonywaniu ekspertyz w tym zakresie. Podejmowane prace obej-

mu ją wszystkie fazy działalności badawczo-projektowej: od badań 

poprzez projekt, ocenę jego oddziaływania na środowisko, ana lizę 

wykonalności po nadzór nad jego realizacją. W najbliższych latach 

spółka planuje zaangażować się w rozwój prac badawczo-rozwojo-

wych w górnictwie i przeróbce rud metali nieżelaznych oraz innych 

surowców naturalnych. Rozszerzeniu skali świadczonych usług 

w zakresie geoinżynierii środowiskowej towarzyszyć będą prace 

zmierzające do stworzenie surowcowego klastra innowacyjności na 

Dolnym Śląsku.

W 2006 roku spółka rozpoczęła budowę nowoczesnego budynku biu ro-

wo-handlowo-usługowego w standardzie A u zbiegu ulic Sikorskie go 

i Podwale we Wrocławiu. Laboratoria badawcze uzyskały certyfikaty 

norm ISO 17025, niezależnie spółka uzyskała certyfikat TÜV CERT, 

potwierdzający wprowadzenie oraz stosowanie systemu zarządzania 

jakością i zarządzania środowiskowego w zakresie prac badawczo-

-rozwojowych i projektowych, analiz techniczno-ekonomicznych stu-

diów wykonalności, inżynierii i monitoringu środowiskowego oraz 

produkcji górniczych urządzeń klimatyzacyjnych.

W październiku 2006 roku spółka przystąpiła do działań organiza-

cyjnych na rzecz utworzenia Dolnośląskiego Klastra Surowcowego, 

którego zadaniem byłoby wspieranie rozwoju regionalnego na bazie 

zasobów surowcowych Dolnego Śląska. Poparcie dla tej idei zgłosiły: 

Politechnika i Uniwersytet Wrocławski (Instytut Nauk o Ziemi), 

KGHM Polska Miedź S.A., PCC Rokita BD oraz Poltegor Instytut. 

W listopadzie 2006 roku spółka uzyskała tytuł Gazeli Biznesu 2006, 

przyznawany najdynamiczniej rozwijającym się firmom.

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 280,0 268,0 3,5
Zysk netto 3,4 3,9 2,0
Kapitał zakładowy 17,0 27,0 31,0
Aktywa ogółem 131,0 128,0 196,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 183,0 199,0 211,0
Zysk netto 2,3 0,9 3,1
Kapitał zakładowy 12,0 30,0 36,0
Aktywa ogółem 73,0 87,5 97,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 32,0 34,0 37,0
Zysk netto 1,3 2,7 3,3
Kapitał zakładowy 2,9 2,9 2,9
Aktywa ogółem 22,0 25,0 29,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 25,0 30,0 30,0
Zysk netto 0,6 0,7 1,3
Kapitał zakładowy 3,5 3,0 8,5
Aktywa ogółem 18,0 19,0 24,0

Dane finansowe za lata 2004 –2006

Wielkość (mln zł) 2004 2005 2006

Przychody ze sprzedaży 37,0 37,0 37,0
Zysk netto 2,3 4,2 2,4
Kapitał zakładowy 48,0 48,0 73,0
Aktywa ogółem 59,0 68,0 99,8

Dane finansowe za lata 2004 –2006

 Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.

Udział Grupy KGHM w kapitale zakładowym spółki wynosi 100%. 

Spółka świadczy usługi w zakresie badań i pomiarów czynników szkod-

liwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, pomiarów imisji i emisji, 

analizy wód, ścieków i osadów ściekowych, badań żywnoś ci, analizy 

gleb, a także badań przemysłowych i badań odpadów.

Spółka ukierunkowuje się na działania zmierzające do zwiększenia 

udziału w rynku zewnętrznym w zakresie badań innych niż przemy-

słowe, rozszerzenia oferty usług badawczych oraz doskonalenia zin-

tegrowanego systemu zarządzania.

W 2006 roku Centrum Badań Jakości rozszerzyło swój dotychczasowy 

zakres akredytacji o kolejne 27 metod badawczych, uzyskując równo-

cześnie uprawnienia do posługiwania się międzynarodowym znakiem 

akredytacji ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement) 

na sprawozdaniach z badań. W listopadzie 2006 roku spółka otrzy-

mała międzynarodowy Certyfikat IQNet, potwierdzający spełnienie 

wymagań normy OHSAS 18001:1999, dotyczącej zarządzania bezpie-

czeństwem i higieną pracy.
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Sprawozdanie finansowe

Załączony skrócony raport finansowy KGHM Polska Miedź S.A. 

z siedzibą w Lubinie (zwanej dalej „Spółką”) został sporządzony 

przez Zarząd Spółki na podstawie zbadanego pełnego rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2006 r. („sprawozdanie finansowe Spółki”).

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego 

KGHM Polska Miedź S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą 

w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, obejmującego: 

a) wprowadzenie;

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 506 119 tys. zł;

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 

3 395 130 tys. zł;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie 

 kapitału własnego o kwotę 1 716 781 tys. zł;

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycz-

nia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący wpływy pieniężne netto 

w kwocie 501 257 tys. zł;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawoz-

dania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny 

jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii 

o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego 

 badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz.U. z 2002 r. 

nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami);

b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

 Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
o skróconym raporcie finansowym 
dla Zgromadzenia Akcjonariuszy 
i Rady Nadzorczej 
KGHM Polska Miedź S.A.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać 

wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera 

istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi 

sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdza-

jących kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. 

Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowa-

nych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy 

sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego 

prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą 

podstawę do wyrażenia opinii. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 

obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. uwzględniają 

postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

(„Rozporządzenie” – Dz.U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) i są zgodne 

z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich 

istotnych aspektach: 

a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 

ksiąg rachunkowych;

b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepi-

sami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia oraz statutem 

Spółki; 

c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową 

Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz wynik finansowy za rok 

obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., zgodnie z obowiązu-

jącymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami 

rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przepro-

wadzający badanie:

Adam Celiński 

Członek Zarządu

Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 90033/7039

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod numerem 144

Warszawa, 5 marca 2007 r.

Sprawozdanie finansowe
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BILANS 
w tys. zł

2006 2005

AKTYWA   

I. Aktywa trwałe 7 127 151 7 078 691 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 57 235 61 725 

– wartość firmy   

2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 035 493 3 602 627 

3. Należności długoterminowe 1 664 1 759 

3.1. Od jednostek powiązanych   

3.2. Od pozostałych jednostek 1 664 1 759 

4. Inwestycje długoterminowe 2 564 745 2 691 428 

4.1. Nieruchomości   

4.2. Wartości niematerialne i prawne   

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 564 745 2 691 428 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 483 138 2 654 301 

– udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 483 138 2 650 043 

b) w pozostałych jednostkach 81 607 37 127 

4.4. Inne inwestycje długoterminowe   

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 468 014 721 152 

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 467 138 719 762 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 876 1 390 

II. Aktywa obrotowe 5 378 968 3 898 563 

1. Zapasy 1 638 172 1 133 655 

2. Należności krótkoterminowe 1 282 428 711 716 

2.1. Od jednostek powiązanych 208 070 67 948 

2.2. Od pozostałych jednostek 1 074 358 643 768 

3. Inwestycje krótkoterminowe 2 453 412 2 047 964 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 453 412 2 047 964 

a) w jednostkach powiązanych 9 582 212 197 

b) w pozostałych jednostkach 299 058 192 158 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 144 772 1 643 609 

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 956 5 228 

AKTYWA RAZEM 12 506 119 10 977 254 

BILANS 
w tys. zł

2006 2005

PASYWA   

I. Kapitał własny 7 930 859 6 214 078 

1. Kapitał zakładowy 2 000 000 2 000 000 

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)   

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)   

4. Kapitał zapasowy 2 326 738 2 083 888 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 208 991 –159 166 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe   

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   

8. Zysk (strata) netto 3 395 130 2 289 356 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 575 260 4 763 176 

1. Rezerwy na zobowiązania 1 704 972 1 666 358 

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 313 303 322 626 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 867 110 817 019 

a) długoterminowa 803 875 756 328 

b) krótkoterminowa 63 235 60 691 

1.3. Pozostałe rezerwy 524 559 526 713 

a) długoterminowe 479 910 414 701 

b) krótkoterminowe 44 649 112 012 

2. Zobowiązania długoterminowe 29 552 40 489 

2.1. Wobec jednostek powiązanych  165 

2.2. Wobec pozostałych jednostek 29 552 40 324 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 541 686 2 808 977 

3.1. Wobec jednostek powiązanych 222 976 259 316 

3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 178 798 2 474 011 

3.3. Fundusze specjalne 139 912 75 650 

4. Rozliczenia międzyokresowe 299 050 247 352 

4.1. Ujemna wartość firmy   

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 299 050 247 352 

a) długoterminowe 1 654 1 382 

b) krótkoterminowe 297 396 245 970 

PASYWA RAZEM 12 506 119 10 977 254 

  

Wartość księgowa 7 930 859 6 214 078 

Liczba akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 39,65 31,07 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 39,65 31,07 

Sprawozdanie finansowe

Załączony skrócony raport finansowy KGHM Polska Miedź S.A. 

z siedzibą w Lubinie został sporządzony przez Zarząd Spółki na 

podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego 

wg zasad ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości za 

okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Spółki 

oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 

roku należy czytać pełne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opi-

nią i raportem z badania biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawo-

zdania finansowego (pełny tekst sprawozdania strona internetowa 

www.kghm.pl).
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POZYCJE POZABILANSOWE 
w tys. zł

2006 2005

1. Należności warunkowe 157 638 65 722 

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)   

– otrzymanych gwarancji i poręczeń   

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 157 638 65 722 

– otrzymanych gwarancji i poręczeń   

– spornych spraw budżetowych 157 633 64 845 

– pozostałych tytułów 5 877 

2. Zobowiązania warunkowe 730 031 38 040 

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 219 36 968 

– udzielonych gwarancji i poręczeń 3 219 36 968 

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 726 812 1 072 

– udzielonych gwarancji i poręczeń 4 000  

– umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A 718 569  

– kar warunkowych 4 243 1 072 

3. Inne (z tytułu) 416 779 458 734 

3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 111 11 337 

– zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych 111 11 337 

3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 416 668 447 397 

– zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa 379 819 376 425 

– zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych 30 537 68 384 

– zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku itp.) 6 312 2 588 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
w tys. zł

2006 2005

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 669 730 8 000 085 

– od jednostek powiązanych 2 601 921 1 595 571 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 264 794 7 924 195 

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 404 936 75 890 

 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: – 6 814 532 – 4 723 734 

– jednostkom powiązanym – 1 278 667 – 968 359 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów – 6 432 583 – 4 650 097 

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 381 949 – 73 637 

 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 855 198 3 276 351 

 IV. Koszty sprzedaży – 75 488 – 74 461 

 V. Koszty ogólnego zarządu – 520 132 – 495 124 

 VI. Zysk (strata) na sprzedaży 4 259 578 2 706 766 

 VII. Pozostałe przychody operacyjne 64 495 85 425 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

2. Dotacje 628 673 

3. Inne przychody operacyjne 63 867 84 752 

 VIII. Pozostałe koszty operacyjne – 122 904 – 283 493 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – 10 569 – 86 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – 1 275 – 22 913 

3. Inne koszty operacyjne – 111 060 – 260 494 

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 201 169 2 508 698 

 X. Przychody finansowe 274 221 395 152 

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 331 313 

– od jednostek powiązanych   

2. Odsetki, w tym: 83 127 93 966 

– od jednostek powiązanych 4 832 41 264 

3. Zysk ze zbycia inwestycji  9 942 

4. Aktualizacja wartości inwestycji 168 798 223 758 

5. Inne 21 965 67 173 

 XI. Koszty finansowe – 422 039 – 269 287 

1. Odsetki, w tym: – 13 200 – 10 744 

– dla jednostek powiązanych – 1 045 – 1 221 

2. Strata ze zbycia inwestycji – 11 883  

3. Aktualizacja wartości inwestycji – 307 373 – 204 328 

4. Inne – 89 583 – 54 215 

 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 053 351 2 634 563 

 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   

1. Zyski nadzwyczajne   

2. Straty nadzwyczajne   

 XIV. Zysk (strata) brutto 4 053 351 2 634 563 

 XV. Podatek dochodowy – 936 283 – 417 331 

a) część bieżąca – 789 321 – 520 834 

b) część odroczona – 146 962 103 503 

 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 278 062 72 124 

 XVIII. Zysk (strata) netto 3 395 130 2 289 356 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 395 130 2 289 356 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 200 000 000 200 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16,98 11,45 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 200 000 000 200 000 000 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16,98 11,45 

Sprawozdanie finansowe
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
w tys. zł

2006 2005

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 214 078 5 336 804 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

b) korekty błędów podstawowych   

I.A. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 214 078 5 336 804 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 000 000 2 000 000 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego   

a) zwiększenia (z tytułu)   

– emisji akcji (wydania udziałów)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

– umorzenia akcji (udziałów)   

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 000 000 2 000 000 

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu   

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu   

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu   

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu   

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 083 888 1 629 743 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 242 850 454 145 

a) zwiększenia (z tytułu) 242 850 1 018 963 

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

– z podziału zysku (ustawowo)   

– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 239 356 997 169 

– przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 3 494 21 794 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 – 564 818 

– pokrycia straty  – 564 818 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 326 738 2 083 888 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu – 159 166 874 710 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 368 157 – 1 033 876 

a) zwiększenia (z tytułu) 2 548 962 694 387 

– rozliczenia instrumentów zabezpieczających 2 454 118 462 995 

– wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej 94 039  

– odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych 470 334 

– nadwyżki aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego  231 058 

– wzrostu wartości inwestycji do poziomu cen rynkowych 335  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
w tys. zł

2006 2005

b) zmniejszenia (z tytułu) – 2 180 805 – 1 728 263 

– zbycia środków trwałych – 3 494 – 21 793 

– trwałej utraty wartości środków trwałych objętych aktualizacją – 511 

– wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej – 1 957 883 – 1 471 625 

– rozliczenia instrumentów zabezpieczających – 123 089 – 234 334 

– nadwyżki rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 96 339 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 208 991 – 159 166 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 289 356 832 351 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 289 356 1 397 169 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 289 356 1 397 169 

a) zwiększenia (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenia (z tytułu) – 2 289 356 – 1 397 169 

– zasilenia kapitału zapasowego – 239 356 – 997 169 

– wypłaty dywidendy – 2 000 000 – 400 000 

– przekazania na cele załogi – 50 000 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu – 564 818 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych – 564 818 

a) zwiększenia (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenia (z tytułu) 564 818 

– pokrycia straty kapitałem zapasowym 564 818 

 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

 8. Wynik netto 3 395 130 2 289 356 

 a) zysk netto 3 395 130 2 289 356 

 b) strata netto

 c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 7 930 859 6 214 078 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 530 859 4 164 078 

cd. na stronie obok

Sprawozdanie finansowe
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
w tys. zł

2006 2005

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia   

 I. Zysk (strata) netto 3 395 130 2 289 356 

 II. Korekty razem – 813 475 215 746 

 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności – 278 062 – 72 124 

 2. Amortyzacja 344 369 291 304 

 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 49 955 42 762 

 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) – 3 715 – 34 243 

 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5 852 – 54 295 

 6. Zmiana stanu rezerw – 40 604 290 761 

 7. Zmiana stanu zapasów – 504 517 – 226 759 

 8. Zmiana stanu należności – 570 644 – 70 025 

 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – 12 718 291 727 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 208 769 – 120 327 

11. Inne korekty – 12 160 – 123 035 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 2 581 655 2 505 102 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

 I. Wpływy 768 435 738 489 

 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 979 849 

 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

 3. Z aktywów finansowych, w tym: 757 769 735 666 

a) w jednostkach powiązanych 673 834 606 827 

– zbycie aktywów finansowych 200 000 479 800 

– dywidendy i udziały w zyskach 469 267 84 082 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  1 800 

– odsetki 4 567 41 145 

– inne wpływy z aktywów finansowych   

b) w pozostałych jednostkach 83 935 128 839 

– zbycie aktywów finansowych 65 172 77 486 

– dywidendy i udziały w zyskach 331 313 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

– odsetki 1 048 290 

– inne wpływy z aktywów finansowych 17 384 50 750 

 4. Inne wpływy inwestycyjne 9 687 1 974 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
w tys. zł

2006 2005

 II. Wydatki – 804 296 – 1 291 308 

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – 664 224 – 644 509 

 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

 3. Na aktywa finansowe, w tym: – 131 322 – 632 227 

a) w jednostkach powiązanych – 20 040 – 539 926 

– nabycie aktywów finansowych – 20 040 – 538 731 

– udzielone pożyczki długoterminowe  – 1 195 

b) w pozostałych jednostkach – 111 282 – 92 301 

– nabycie aktywów finansowych – 111 282 – 92 301 

– udzielone pożyczki długoterminowe   

 4. Inne wydatki inwestycyjne – 8 750 – 14 572 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) – 35 861 – 552 819 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

 I. Wpływy  43 199 

 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
  oraz dopłat do kapitału  

 2. Kredyty i pożyczki  43 199 

 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

 4. Inne wpływy finansowe   

 II. Wydatki – 2 044 537 – 674 016 

 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   

 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli – 2 000 000 – 400 000 

 3. Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku   

 4. Spłaty kredytów i pożyczek – 35 227 – 258 347 

 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego – 7 028 – 7 738 

 8. Odsetki – 2 282 – 7 931 

 9. Inne wydatki finansowe   

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) – 2 044 537 – 630 817 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III) 501 257 1 321 466 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 501 163 1 323 023 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych – 94 1 557 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 643 510 322 044 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 2 144 767 1 643 510 

– o ograniczonej możliwości dysponowania 51 224 35 742 
cd. na stronie obok

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
w tys. zł

2006 2005

a) środki trwałe, w tym: 3 463 258 2 963 047 

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11 346 10 593 

– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 817 102 1 457 872 

– urządzenia techniczne i maszyny 1 588 736 1 446 599 

– środki transportu 30 542 32 219 

– inne środki trwałe 15 532 15 764 

b) środki trwałe w budowie 572 061 639 221 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 174 359 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 035 493 3 602 627

Tytułem zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych (instalacji odpylni 

gazów dla pieców anodowych).

Wybrane noty objaśniające do bilansu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
w tys. zł

2006 2005

a) w jednostkach zależnych 1 793 058 1 723 128 

– udziały lub akcje 1 793 058 1 718 870 

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 4 258 

   opłacone niezarejestrowane kapitały w jednostce zależnej 4 258 

b) w jednostkach stowarzyszonych 690 080 931 173 

– udziały lub akcje 690 080 931 173 

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

c) w pozostałych jednostkach 81 607 37 127 

– udziały lub akcje 23 338 23 338 

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 58 269 13 789 

   jednostki uczestnictwa 58 269 13 789 

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 564 745 2 691 428 

ZAPASY
w tys. zł

2006 2005

a) materiały 145 535 276 753 

b) półprodukty i produkty w toku 1 198 788 672 468 

c) produkty gotowe 293 041 184 106 

d) towary 268  

e) zaliczki na dostawy 540 328 

Zapasy, razem 1 638 172 1 133 655 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
w tys. zł

2006 2005

a) od jednostek powiązanych 208 070 67 948 

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 195 851 67 670 

  do 12 miesięcy 195 851 67 670 

  powyżej 12 miesięcy   

– inne 12 219 278 

– dochodzone na drodze sądowej   

b) należności od pozostałych jednostek 1 074 358 643 768 

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 854 931 499 715 

  do 12 miesięcy 854 931 499 715 

  powyżej 12 miesięcy   

  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 134 839 103 725 

– inne 84 588 40 328 

– dochodzone na drodze sądowej   

Należności krótkoterminowe netto, razem 1 282 428 711 716 

c) odpisy aktualizujące wartość należności 49 847 79 113 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 1 332 275 790 829 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
w tys. zł

2006 2005

a) w jednostkach zależnych 9 582 212 197 

 – udziały lub akcje   

 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

 – dłużne papiery wartościowe  200 000 

 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

 – udzielone pożyczki 9 582 12 197 

 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

b) w pozostałych jednostkach 299 058 192 158 

 – udziały lub akcje   

 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

 – dłużne papiery wartościowe   

 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

 – udzielone pożyczki   

 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 299 058 192 158 

    instrumenty pochodne 299 058 192 158 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 144 772 1 643 609 

 – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 398 2 465 

 – inne środki pieniężne   

 – inne aktywa pieniężne 2 144 374 1 641 144 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 453 412 2 047 964 

Wybrane noty objaśniające do bilansu
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POZOSTAŁE REZERWY DŁUGOTERMINOWE
(WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2006 2005

– koszty likwidacji kopalń 452 324 373 326 

– koszty likwidacji majątku trwałego postawionego w stan likwidacji  4 363 

– pozostałe rezerwy na wydatki i zobowiązania w związku z przeszłymi zdarzeniami 27 586 37 012 

pozostałe rezerwy długoterminowe razem 479 910 414 701 

POZOSTAŁE REZERWY KRÓTKOTERMINOWE
(WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2006 2005

– koszty likwidacji kopalń 6 930 5 434 

– zagospodarowanie majątku trwałego 5 287 2 595 

– zobowiązanie budżetowe 16 963 75 920 

– sprawy w toku i inne zobowiązania 15 469 28 063

pozostałe rezerwy krótkoterminowe razem 44 649 112 012 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
w tys. zł

2006 2005

a) wobec jednostek zależnych 221 729 258 486 

– kredyty i pożyczki, w tym:  26 898 

   długoterminowe w okresie spłaty  26 898 

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

– z tytułu dywidend   

– inne zobowiązania finansowe, w tym:   

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 220 786 225 245 

  do 12 miesięcy 220 786 225 245 

  powyżej 12 miesięcy   

– zaliczki otrzymane na dostawy   

– zobowiązania wekslowe   

– inne (wg rodzaju) 943 6 343 

   z tytułu leasingu 166 1 990 

   pozostałe zobowiązania 777 4 353 

b) wobec jednostek stowarzyszonych 1 247 830 

– kredyty i pożyczki, w tym:   

  długoterminowe w okresie spłaty   

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

– z tytułu dywidend   

– inne zobowiązania finansowe, w tym:   

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 247 830 

  do 12 miesięcy 1 247 830 

  powyżej 12 miesięcy   

– zaliczki otrzymane na dostawy   

– zobowiązania wekslowe   

– inne (wg rodzaju)   

c) wobec pozostałych jednostek 2 178 798 2 474 011 

– kredyty i pożyczki, w tym: 6 007 8 411 

  długoterminowe w okresie spłaty 6 007 8 411 

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

– z tytułu dywidend   

– inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 053 676 1 366 160 

  z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 1 047 992 1 360 533 

  z tytułu faktoringu 5 684 5 627 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 

2 000 000 tys. zł i dzielił się na 200 000 000 akcji o wartości nominal-

nej 10 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym 

zgromadzeniu.

W ciągu roku 2006 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spół-

ki. Struktura własności – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% 

ka pi tału zakładowego i ogólnej liczby głosów:

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez jej akcjonariuszy, 

jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% kapitału zakła-

dowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na 

dzień 31 grudnia 2006 r. był Skarb Państwa, który – według zawiado-

mienia z dnia 12 stycznia 2001 r. – posiadał 88 567 589 akcji o łącznej 

wartości nominalnej 885 676 tys. zł, co stanowi 44,28% ka pitału za-

kładowego Spółki i odpowiada tej samej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

cd. na stronie następnej 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria/
emisja

Rodzaj 
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania

akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

Liczba akcji
Wartość serii/

emisji wg wartości 
nominalnej

Sposób pokrycia 
kapitału

Data rejestracji
Prawo 

do dywidendy
(od daty)

A*

na
 o

ka
zi

ci
el

a

zwykłe brak 53 000 000 530 000

fundusz 
założycielski 

i część funduszu 
przekształconego 
przedsiębiorstwa 

państwowego
przeznaczona na 

kapitał zakładowy 

12 września 1991 wg daty rejestracji

A

na
 o

ka
zi

ci
el

a

zwykłe brak 147 000 000 1 470 000

przeniesienie 
do kapitału 

zakładowego 
Spółki części 

środków kapitału 
zapasowego

16 maja 1997 1 stycznia 1997 

Liczba akcji razem 200 000 000  

Kapitał zakładowy razem 2 000 000

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10

 * ilość akcji przejęto w wysokości po podziale dokonanym na podstawie uchwały nr 3 NWZA z dnia 30 kwietnia 1997 r. (data rejestracji 16 maja 1997)

Wybrane noty objaśniające do bilansu Wybrane noty objaśniające do bilansu

Zmiany znacznych pakietów akcji w ciągu roku 2006

� Lansdowne Partners Limited Partnership, który poprzez zarządza-

ne fundusze na dzień 31 grudnia 2005 r. posiadał powyżej 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (według 

zawiadomienia z dnia 12 lipca 2005 r. – 5,29%), w styczniu 2006 r. 

zmniejszył udział w ogól nej liczbie głosów do poziomu poniżej 

5% i dnia 12 stycznia 2006 r. kontrolował pakiet akcji dający pra-

wo do 4,64 % ogólnej liczby głosów;

� Deutsche Bank Trust Company Americas – bank depozytowy 

w programie kwitów depozytowych, który na dzień 31 grudnia 

2005 r. posiadał powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki (według zawiadomienia z dnia 11 maja 

2005 r. – 5,01%; liczba wyemitowanych kwitów depozytowych 

na dzień 31 grudnia 2005 r. odpowiadała 7,31 % wszystkich wyemi-

towanych akcji Spółki) w ciągu roku 2006 wielokrotnie przekra-

czał próg 5% udziału w ogólnej liczbie głosów:

– 19 czerwca 2006 r. zmniejszył udział do poziomu poniżej 5% 

i posiadał akcje uprawniające do 4,86% ogólnej liczby głosów, 

– 27 lipca 2006 r. zwiększył udział do poziomu powyżej 5% 

i posiadał akcje uprawniające do 5,08% ogólnej liczby głosów,

– 11 września 2006 r. zmniejszył udział do poziomu poniżej 5% 

i posiadał akcje uprawniające do 4,97% ogólnej liczby głosów. 

Liczba wyemitowanych na dzień 31 grudnia 2006 r. kwitów 

depozytowych odpowiada 4,34% wszystkich wyemitowanych 

akcji Spółki.

w tys. zł
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
w tys. zł

2006 2005

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 356 018 384 525 

  do 12 miesięcy 351 383 380 540 

  powyżej 12 miesięcy 4 635 3 985 

– zaliczki otrzymane na dostawy 1 153 3 912 

– zobowiązania wekslowe  

– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 581 296 543 823 

– z tytułu wynagrodzeń 107 331 96 028 

– inne (wg rodzaju): 73 317 71 152 

  opłata eksploatacyjna  7 728 

  zobowiązania z tytułu leasingu 4 636 4 897 

  opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego 45 643 40 575 

  rozliczenie potrąceń z list wynagrodzeń 7 801 7 612 

  inne 15 237 10 340 

d) fundusze specjalne (wg tytułów) 139 912 75 650 

– ZFŚS 97 876 44 786 

– Inne fundusze 42 036 30 864 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 541 686 2 808 977 

cd. z poprzedniej strony 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

w tys. zł

2006 2005

– miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa 11 160 263 7 823 438 

  w tym: od jednostek powiązanych 2 474 751 1 486 938 

– usługi przerobu miedzi 222 122 

  w tym: od jednostek powiązanych

– sól 35 217 32 343 

  w tym: od jednostek powiązanych 35 216 32 343 

– pozostałe produkty 69 092 68 292 

  w tym: od jednostek powiązanych 47 933 47 859 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 11 264 794 7 924 195 

    w tym: od jednostek powiązanych 2 557 900 1 567 140 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
w tys. zł

2006 2005

a) amortyzacja 344 369 291 304 

b) zużycie materiałów i energii 4 036 242 1 910 502 

c) usługi obce 956 617 885 856 

d) podatki i opłaty 280 072 243 520 

e) wynagrodzenia 1 463 267 1 393 202 

f ) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 478 721 412 928 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 75 637 85 848 

– koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 26 229 21 662 

– ubezpieczenia majątkowe i osobowe 15 900 18 592 

– podróże służbowe 4 039 6 094 

– pozostałe koszty 29 469 39 500 

Koszty według rodzaju, razem 7 634 925 5 223 160 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych – 545 136 55 008 

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) – 56 583 – 53 224 

Inne korekty kosztu własnego (wielkość ujemna) – 5 003 – 5 262 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) – 75 488 – 74 461 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) – 520 132 – 495 124 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 432 583 4 650 097 

Wybrane noty objaśniające do rachunku zysków i stratWybrane noty objaśniające do bilansu
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INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
w tys. zł

2006 2005

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 36 866 13 412 

– aktualizacji rezerwy z tytułu likwidacji zakładów górniczych 10 666 1 688 

– świadczeń emerytalnych i podobnych zobowiązań 13 218 7 909 

– zobowiązań budżetowych 5 122 1 657 

– pozostałych zobowiązań 7 860 2 158 

b) pozostałe, w tym: 27 001 71 340 

– przychody ze sprzedaży pozostałej 9 129 9 036 

– odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania przyczyny jego dokonania 6 780 36 396 

– odzysk z likwidacji majątku trwałego 2 368 2 576 

– wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania 2 554 6 330 

– odpisanie zobowiązań 141 184 

– korekta podatku od nieruchomości z lat poprzednich 62 1 949 

– zwrot składek ubezpieczeniowych 796 7 829 

– inne przychody 5 171 7 040 

Inne przychody operacyjne, razem 63 867 84 752 

INNE KOSZTY OPERACYJNE
w tys. zł

2006 2005

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 80 040 218 165 

– przyszłych kosztów likwidacji kopalń 5 403 21 030 

– świadczeń emerytalnych i podobnych zobowiązań 63 309 113 936 

– darowizn dla jednostki powiązanej  8 960 

– zobowiązań wobec gmin 1 215 1 010 

– zobowiązań spornych 9 380 1 209 

– zobowiązań budżetowych z tytułu podatków  65 818 

– pozostałe 733 6 202 

b) pozostałe, w tym: 31 020 42 329 

– koszty sprzedaży pozostałej 9 129 9 036 

– darowizny 7 556 10 731 

– pozostałe 14 335 22 562 

Inne koszty operacyjne, razem 111 060 260 494 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE
w tys. zł

2006 2005

a) dodatnie różnice kursowe 

 – zrealizowane

 – niezrealizowane 

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

c) pozostałe, w tym: 21 965 67 173 

 – anulowane odpisy aktualizujące wartość należności 4 507 13 846 

 – rozwiązane rezerwy na ryzyka finansowe 1 110 

 – zysk z pozostałych inwestycji finansowych 17 384 50 750 

 – inne przychody 74 1 467 

Inne przychody finansowe, razem 21 965 67 173 

INNE KOSZTY FINANSOWE
w tys. zł

2006 2005

a) ujemne różnice kursowe ,w tym: 63 653 21 438 

– zrealizowane 88 100 25 233 

– niezrealizowane – 24 447 – 3 795 

b) utworzone rezerwy (z tytułu) 4 924 

– odsetki od podatku od nieruchomości 4 924 

c) pozostałe, w tym: 21 006 32 777 

– aktualizacja rezerwy na koszty likwidacji kopalń 19 708 25 221 

– odpisy aktualizujące należności z operacji finansowch 526 4 531 

– inne koszty finansowe 772 3 025 

Inne koszty finansowe, razem 89 583 54 215 

Wybrane noty objaśniające do rachunku zysków i strat Wybrane noty objaśniające do rachunku zysków i strat
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INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

w tys. zł

Lp. Treść

Aktywa 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Pozostałe 
zobowiązania

Pożyczki 
udzielone

i należności 
własne*

Aktywa 
finansowe 
utrzymane 
do terminu 

wymagalności

Aktywa 
finansowe 
dostępne

do sprzedaży

1. Stan na początek okresu 135 082 139 318 88 312 1 653 274 213 856 23 338

2. ZWIĘKSZENIA 129 429 129 424 6 021 203 750 829 245 498 50 336

– nabycie, założenie, zaciągnięcie 129 429 129 424 5 756 203 727 275 244 851 50 000

– wycena 21 626 336

– aktualizacja wartości 265 1 928 647

– przekwalifikowanie

– inne

3. ZMNIEJSZENIA 77 344 81 575 48 288 203 250 147 451 421

– zbycie, rozwiązanie, spłata 77 344 81 575 48 134 203 250 124 450 787

– wycena 154 23

– aktualizacja wartości 634

– przekwalifikowanie

– inne

4. Stan na koniec okresu, z tego: 187 167 187 167 46 045 2 153 956 7 933 73 674

4.1
ujawnione w bilansie ze wskazaniem 
pozycji bilansowej

187 167 187 167 46 045 2 153 956 7 933 73 674

Długoterminowe aktywa finansowe
– akcje i udziały w jednostkach pozostałych

23 338

Długoterminowe aktywa finansowe
– inne papiery wartościowe

7 933 50 336

Krótkoterminowe aktywa finansowe
– udzielone pożyczki

9 582

Inne krótkoterminowe aktywa fiansowe
– instrumenty pochodne handlowe

187 167

Inne aktywa pieniężne – lokaty 2 091 251

Inne aktywa pieniężne
– lokaty środków funduszy celowych

51 195

Inne aktywa pieniężne 
– niezapadłe odsetki od dłużnych 
papierów wartościowych, pożyczek, lokat

1 928

Zobowiązania długoterminowe
– kredyty/pożyczki

13 000

Inne długoterminowe zobowiązania 
finansowe – leasing

16 552

Zobowiązania krótkoterminowe
– kredyty/pożyczki

6 007

Inne zobowiązania finansowe
– instrumenty pochodne handlowe

187 167

Inne zobowiązania finansowe – faktoring 5 684

Inne krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe – leasing

4 802

4.2 w ewidencji pozabilansowej

 * z należności własnych wyłączono należności i zobowiązania powiązane z fizyczną dostawą towarów

UJĘCIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH

w tys. zł

Treść
Aktywa finansowe
– transkacje zabezpieczające
– instrumenty pochodne

Zobowiązania finansowe
– transkacje zabezpieczające
– instrumenty pochodne

Stan na początek okresu 57 076 1 221 215

ZWIĘKSZENIA 90 911 582 395

– nabycie, założenie, zaciągnięcie 90 911 582 395

– wycena

– aktualizacja wartości

– przekwalifikowanie

– inne

ZMNIEJSZENIA 36 096 942 785

– zbycie, rozwiązanie, spłata 36 096 942 785

– wycena

– aktualizacja wartości

– inne

Stan na koniec okresu 111 891 860 825

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawo-

zdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

(zwanej dalej „Grupą”), w której jednostką dominującą jest KGHM 

Polska Miedź S.A. (zwana dalej „Jednostką dominującą”) z siedzibą 

w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, obejmującego: 

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., 

który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań 

wykazuje sumę 12 993 687 tys. zł;

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto 

w kwocie 3 510 003 tys. zł;

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 

obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwięk-

szenie kapitału własnego o kwotę 1 905 081 tys. zł;

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obro-

towy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący wpływy 

pieniężne netto w kwocie 464 057 tys. zł;

e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości 

oraz inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolido-

wanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 

Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. Naszym 

zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-

kowości („Ustawa” – Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi 

zmianami);

b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać 

wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało 

między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów 

potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym 

 Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
o skróconym raporcie finansowym Grupy Kapitałowej
dla Zgromadzenia Akcjonariuszy 
i Rady Nadzorczej 
KGHM Polska Miedź S.A.

sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę 

zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę oraz istotnych 

 oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. 

Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę 

do wyrażenia opinii. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy uwzględ-

niają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są 

zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finan-

sowe we wszystkich istotnych aspektach:

a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej 

dokumentacji konsolidacyjnej;

b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami 

prawa;

c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową 

Grupy na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz wynik finansowy za rok 

obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zgodnie z Między-

narodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

 zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowa-

dzający badanie:

Adam Celiński 

Członek Zarządu

Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 90033/7039

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod numerem 144

Warszawa, 13 kwietnia 2007 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
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SKONSOLIDOWANY BILANS
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 6 005 298 5 555 928

Wartości niematerialne 125 615 114 513

Nieruchomości inwestycyjne 18 853 28 250

Inwestycje w jednostki stowarzyszone 690 074 931 173

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 174 730 162 610

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 92 932 55 469

Inne aktywa finansowe 32 213 20 003

Pochodne instrumenty finansowe 16 411 20 548

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 481 15 761

7 169 607 6 904 255

Aktywa obrotowe

Zapasy 1 768 750 1 244 576

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 403 112 875 815

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4 860 2 878

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 19 070 —

Pochodne instrumenty finansowe 282 650 171 645

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 321 131 1 841 981

5 799 573 4 136 895

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 24 507 7 566

RAZEM AKTYWA 12 993 687 11 048 716

SKONSOLIDOWANY BILANS
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

PASYWA

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki

Kapitał akcyjny 2 000 000 2 000 000

Pozostałe kapitały (431 161) (796 342)

Zyski zatrzymane 6 648 838 5 139 032

8 217 677 6 342 690

Kapitały przypadające na udziały mniejszości 44 725 14 631

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 8 262 402 6 357 321

  

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 15 361 13 847

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania 150 568 63 388

Pochodne instrumenty finansowe 880 210 298

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 392 16 566

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 864 950 816 169

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 488 827 410 397

1 541 978 1 530 665

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 532 723 1 376 023

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania 54 756 48 477

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 402 842 397 963

Pochodne instrumenty finansowe 1 047 124 1 150 239

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 72 603 68 646

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 75 957 119 382

3 186 005 3 160 730

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 4 727 983 4 691 395

  

Zobowiązania powiązane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży 3 302 —

 

RAZEM PASYWA 12 993 687 11 048 716

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Załączony skrócony raport finansowy Grupy Kapitałowej KGHM 

Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie został sporządzony przez 

Zarząd Spółki na podstawie zbadanego pełnego rocznego skonsoli-

dowanego sprawozdania finansowego wg zasad Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres obrotowy od 

1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy 

Kapitałowej oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2006 roku należy czytać pełne skonsolidowane sprawoz-

danie finansowe Grupy Kapitałowej, wraz z opinią i raportem z ba-

dania biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego 

(pełny tekst sprawozdania strona internetowa www.kghm.pl).
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za okres

od 1 stycznia 2006
do 31 grudnia 2006

od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005

Przychody ze sprzedaży 12 862 861 9 029 496

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (7 763 980) (5 626 487)

Zysk brutto ze sprzedaży 5 098 881 3 403 009

Koszty sprzedaży (193 001) (192 044)

Koszty ogólnego zarządu (697 769) (661 924)

Pozostałe przychody operacyjne 174 644 176 111

Pozostałe koszty operacyjne (211 969) (167 725)

Zysk z działalności operacyjnej 4 170 786 2 557 427

Koszty finansowe – netto (180 445) (37 830)

Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 220 780 210 160

Zysk przed opodatkowaniem 4 211 121 2 729 757

Podatek dochodowy (701 118) (625 740)

Zysk netto 3 510 003 2 104 017

z tego:

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 509 806 2 102 332

przypadający udziałowcom mniejszościowym 197 1 685

3 510 003 2 104 017

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w trakcie roku 
(wyrażony w złotych na jedną akcję)

– podstawowy / rozwodniony 17,55 10,51

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Przypadające na akcjonariuszy Spółki Przypadające 
na udziały 

mniejszości 

Razem
kapitał
własny

Kapitał
akcyjny

Pozostałe 
kapitały

Zyski 
zatrzymane

Stan na 1 stycznia 2005 r. 7 413 573 201 550 (1 976 873) 17 701 5 655 951

Przekształcenie danych na 1 stycznia 2005 r. 
z tytułu przejścia na MSR 32 i 39

— 10 293 — — 10 293

Stan na 1 stycznia 2005 r. po przekształceniu 7 413 573 211 843 (1 976 873) 17 701 5 666 244

Wpływ wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych — (1 242 964) — — (1 242 964)

Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

— 4 633 — — 4 633

Podatek odroczony — 230 178 — — 230 178

Suma kosztów netto ujętych bezpośrednio w kapitale 
własnym

— (1 008 153) — — (1 008 153)

Zysk netto — — 2 102 332 1 685 2 104 017

Transakcje z udziałowcami mniejszościowymi — (32) — (4 755) (4 787)

Suma ujętych przychodów/kosztów — (1 008 185) 2 102 332 (3 070) 1 091 077

Pokrycie skutków przeszacowania kapitału zakładowego 
odniesionych w zyski zatrzymane

(5 413 573)  5 413 573   

Dywidenda za 2004 rok   (400 000)  (400 000)

Stan na 31 grudnia 2005 r. 2 000 000 (796 342) 5 139 032 14 631 6 357 321

 

Stan na 1 stycznia 2006 r. 2 000 000 (796 342) 5 139 032 14 631 6 357 321

Wpływ wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych — 467 185 — — 467 185

Straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

— (7 071) — — (7 071)

Podatek odroczony — (94 933) — — (94 933)

Suma kosztów netto ujętych bezpośrednio w kapitale 
własnym

— 365 181 — — 365 181

Zysk netto — — 3 509 806 197 3 510 003

Transakcje z udziałowcami mniejszościowymi — — — 29 897 29 897

Suma ujętych przychodów/kosztów — 365 181 3 509 806 30 094 3 905 081

Dywidenda za 2005 rok — — (2 000 000) — (2 000 000)

Stan na 31 grudnia 2006 r. 2 000 000 (431 161) 6 648 838 44 725 8 262 402

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Za okres

od 1 stycznia 2006
do 31 grudnia 2006

od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 628 726 3 156 266

Podatek dochodowy zapłacony (798 599) (441 607)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 830 127 2 714 659

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Nabycie jednostki zależnej, pomniejszone o przejęte środki pieniężne (4 807) —

Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (891 935) (880 430)

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 5 527 7 795

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych — (152)

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (82 670) (34 367)

Wpływy ze zbycia i realizacji aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 68 302 40 430

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (50 300) (3 740)

Wpływy ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży — 24 240

Nabycie pozostałych aktywów finansowych (12 210) (13 573)

Wpływy ze zbycia pozostałych aktywów finansowych — 3 037

Odsetki otrzymane 1 348 584

Dywidendy otrzymane 462 209 84 395

Inne wpływy inwestycyjne 18 980 35 434

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (485 556) (736 347)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Wpływy z transakcji z udziałowcami mniejszościowymi 28 873 —

Otrzymane kredyty i pożyczki 156 856 33 010

Spłata kredytów i pożyczek (54 783) (270 320)

Odsetki zapłacone (6 576) (10 339)

Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym — (39)

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 000 000) (400 000)

Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (4 228) (7 109)

Inne wydatki finansowe (656) (1 640)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 880 514) (656 437)

Przepływy pieniężne netto razem 464 057 1 321 875

Stan środków pieniężnych na początek okresu 1 841 981 495 817

Zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 15 093 24 289

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 2 321 131 1 841 981

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 1 043 1 713

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

Miedź
i metale

szlachetne,
inne produkty

hutnictwa

Usługi
telekomunikacyjne

i informatyczne
Inne Wyłączenia

Wartość 
skonsolidowana

PRZYCHODY

Sprzedaż na zewnątrz 11 826 783 497 179 538 899 — 12 862 861

Sprzedaż między segmentami 144 581 4 540 1 447 895 (1 597 016) —

Przychody ogółem 11 971 364 501 719 1 986 794 (1 597 016) 12 862 861

WYNIK

Wynik segmentu 4 603 604 69 899 394 846 (297 383) 4 770 966

Nieprzypisane koszty całej Grupy —  —  —  — (600 180)

Zysk operacyjny — — — — 4 170 786

Koszty finansowe netto  —  —  —  — (180 445)

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych  —  —  —  — 220 780

Zysk przed opodatkowaniem — — — — 4 211 121

Podatek dochodowy — — — — (701 118)

Zysk netto — — — — 3 510 003

POZOSTAŁE INFORMACJE

Aktywa segmentu 9 534 977 1 185 996 1 249 354 (439 433) 11 530 894

Inwestycje w segment – w jednostki podporządkowane 
wyceniane metodą praw własności

— 687 694 2 381 — 690 075

Nieprzypisane aktywa całej Grupy — — — — 772 718

Skonsolidowane aktywa ogółem     12 993 687

Zobowiązania segmentu 2 589 874 119 505 422 040 (236 953) 2 894 466

Nieprzypisane zobowiązania całej Grupy — — — — 1 833 517

Skonsolidowane zobowiązania ogółem — — — — 4 727 983

Nakłady inwestycyjne 679 806 115 070 135 442 — 930 318

Amortyzacja środków trwałych 375 988 85 171 67 313 (7 165) 521 307

Amortyzacja wartości niematerialnych 10 167 4 856 4 547 165 19 735

Odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych ujęty
w rachunku zysków i strat

637 15 070 14 820 — 30 527

Odpis z tytułu utraty wartości dotyczący wartości niematerialnych
ujęty w rachunku zysków i strat

— — 409 — 409

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych 
ujęte w rachunku zysków i strat

919 1 668 1 598 — 4 185

Inne koszty niepieniężne 105 037 32 072 53 485 991 191 585

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Grunty 17 816 14 942

Budynki i budowle 3 071 907 2 727 882

Urządzenia techniczne i maszyny 2 106 982 1 969 979

Środki transportu 106 190 96 567

Inne środki trwałe 48 956 57 115

Środki trwałe w budowie 653 447 689 443

Razem 6 005 298 5 555 928

WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Koszty prac rozwojowych 4 544 7 860

Wartość firmy 2 579 701

Oprogramowanie komputerowe 21 569 24 336

Nabyte koncesje, patenty, licencje 17 347 18 379

Inne wartości niematerialne 41 765 37 972

Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania 37 811 25 265

Razem 125 615 114 513

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 2006 2005

Stan na początek okresu obrotowego 28 250 9 878

Zmiany w ciągu okresu obrotowego (9 397) 18 372

– zwiększenia z tytułu nabycia — 152

– zwiększenia z tytułu wyceny do wartości godziwej 13 706 18 220

– przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 (23 103) —

Stan na koniec okresu obrotowego 18 853 28 250

INWESTYCJE W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE  2006  2005

Stan na początek okresu obrotowego 931 173 805 095

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 220 780 210 160

Zmiany kapitału własnego z tytułu wypłaty dywidendy za rok poprzedni i bieżący (461 879) (84 082)

Stan na koniec okresu obrotowego 690 074 931 173

 INNE AKTYWA FINANSOWE

 Stan na dzień

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Wartość 
bilansowa

Wartość
godziwa

Wartość 
bilansowa

Wartość
godziwa

A. Długoterminowe aktywa finansowe 
   utrzymywane do terminu wymagalności – inne papiery wartościowe 

44 44 44 44

B. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
   o ograniczonej możliwości dysponowania dla okresu powyżej 12 miesięcy

32 169 32 199 19 959 19 959

Inne aktywa finansowe, razem: 32 213 32 243 20 003 20 003

POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Aktywa długoterminowe, z tego: 16 411 20 548

– instrumenty zabezpieczające z terminem zapadalności powyżej 12 miesięcy 16 411 20 548

Aktywa krótkoterminowe, z tego: 282 650 171 645

– instrumenty zabezpieczające z terminem zapadalności do 12 miesięcy 95 480 36 528

– instrumenty handlowe z terminem zapadalności do 12 miesięcy 186 565 77 378

– instrumenty handlowe z terminem zapadalności powyżej 12 miesięcy 605 57 739

Razem aktywa: 299 061 192 193

Zobowiązania długoterminowe, z tego: 880 210 298

– instrumenty zabezpieczające z terminem zapadalności powyżej 12 miesięcy 880 210 298

Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: 1 047 124 1 150 239

– instrumenty zabezpieczające z terminem zapadalności do 12 miesięcy 859 945 1 010 917

– instrumenty handlowe z terminem zapadalności do 12 miesięcy 186 574 81 583

– instrumenty handlowe z terminem zapadalności powyżej 12 miesięcy 605 57 739

Razem zobowiązania: 1 048 004 1 360 537

Wszystkie instrumenty pochodne zostały ujęte w bilansie według wartości godziwej. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. w aktywach 
trwałych i zobowiązaniach długoterminowych prezentuje zabezpieczające instrumenty pochodne o terminie wymagalności i zapadalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bi lan-
sowego. Część krótkoterminowa zabezpieczających instrumentów pochodnych ujmowana jest odpowiednio w aktywach obrotowych i zobowiązaniach krótkoterminowych bilansu.
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AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

 

Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 92 932 55 469

– udziały w spółkach zależnych, nieobjętych konsolidacją oraz spółkach stowarzyszonych niewycenianych 
  metodą praw własności 10 623 10 322

– udziały w pozostałych spółkach nienotowanych na giełdzie 14 668 14 522

– obligacje skarbowe 3 107 3 154

– udziały w funduszu inwestycyjnym AIG 14 191 27 464

– udziały w DWS Polska OFI 50 336 —

– inne 7 7

Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży — —

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, razem: 92 932 55 469
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NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   

Należności z tytułu dostaw i usług 3 007 2 449

Inne należności niefinansowe 1 885 2 406

Rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym: 8 992 11 754

– prawo wieczystego użytkowania gruntów ujmowane jako leasing operacyjny 6 323 6 133

Odpis aktualizujący wartość należności długoterminowych (403) (848)

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto 13 481 15 761

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   

Należności z tytułu dostaw i usług 1 237 494 724 956

Pożyczki udzielone 596 1 009

Inne należności niefinansowe, w tym: 218 908 215 038

– z tytułu podatków i innych świadczeń 162 204 158 373

Rozliczenia międzyokresowe czynne 48 821 60 563

Odpis aktualizujący wartość należności krótkoterminowych (102 707) (125 751)

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto 1 403 112 875 815

Razem należności krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności, netto 1 416 593 891 576

   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnie-
niem odpisów aktualizujących wartość należności. Wartość księgowa należności jest zbliżona do ich wartości godziwej. Należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności 
poniżej 12 miesięcy od dnia powstania należności nie podlegają dyskontowaniu.

   

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU

DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI
2006 2005

Odpis aktualizujący na początek okresu 126 599 163 418

Odpis utworzony w ciężar kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz kosztów 
ogólnego zarządu

11 739 24 092

Odpis odwrócony w kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów (17 205) (53 410)

Odpis odwrócony w pozostałych przychodach operacyjnych (1 853) —

Odpis wykorzystany w trakcie okresu (16 170) (7 501)

Odpis aktualizujący na koniec okresu 103 110 126 599

ZAPASY
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Materiały 196 816 320 525

Półprodukty i produkty w toku 1 223 010 696 552

Produkty gotowe 299 729 181 408

Towary 49 195 46 091

Wartość bilansowa zapasów, razem: 1 768 750 1 244 576

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Środki pieniężne w kasie 674 759

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 52 174 12 927

Inne środki pieniężne 416 1 269

Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia 2 267 867 1 827 026

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 321 131 1 841 981

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o ograniczonej możliwości dysponowania 1 043 1 713

Na inne aktywa finansowe o terminie wymagalności do 3 miesięcy od dnia nabycia składają się: depozyty w kwocie 2 265 899 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2005 r.: 1 826 036 tys zł.) 
oraz odsetki od aktywów finansowych w kwocie 1 968 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2005 r.: 990 tys. zł).

KAPITAŁ AKCYJNY
Kapitał zakładowy 

zarejestrowany

Kapitał zakładowy
z przeszacowania 

do warunków hiperinflacji 
na dzień przejścia 

Grupy Kapitałowej na MSSF

Razem

Stan na dzień 1 stycznia 2005 r. 2 000 000 5 413 573 7 413 573

Pokrycie skutków przeszacowania kapitału zakładowego 
odniesionych w zyski zatrzymane na podstawie
Uchwały Nr 31/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM 
Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. 

— (5 413 573) (5 413 573)

Stan na dzień 31 grudnia 2005 r. 2 000 000 — 2 000 000

Stan na dzień 31 grudnia 2006 r. 2 000 000 — 2 000 000

W ciągu 2006 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym zarejestrowanym Jednostki Dominującej. Na dzień 31 grudnia 2006 r. kapitał zakładowy wynosił 2 000 000 000 zł 
i dzielił się na 200 000 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

POZOSTAŁE KAPITAŁY 

 Kapitał z aktualizacji 
wyceny aktywów 

finansowych dostępnych 
do sprzedaży

 Kapitał z aktualizacji 
wyceny instrumentów 

finansowych 
zabezpieczających przyszłe 

przepływy pieniężne

 Razem 
pozostałe kapitały

Stan na dzień 1 stycznia 2005 r. 399 201 151 201 550

Przekształcenie danych na 1 stycznia 2005 r. 
z tytułu przejścia na MSR 32 i 39

10 293 — 10 293

Stan na dzień 1 stycznia 2005 r. po przekształceniu 10 692 201 151 211 843

Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży

4 633 — 4 633

Wpływ zawartych skutecznych transakcji 
zabezpieczających przepływy pieniężne

— (1 471 625) (1 471 625)

Kwota przeniesiona do rachunku zysków i strat 
z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających

— 228 661 228 661

Podatek odroczony (880) 231 058 230 178

Inne zmiany (32) — (32)

Suma przychodów/kosztów 
ujętych bezpośrednio w kapitale własnym

3 721 (1 011 906) (1 008 185) 

Stan na dzień 31 grudnia 2005 r. 14 413 (810 755) (796 342) 

    

Stan na dzień 1 stycznia 2006 r. 14 413 (810 755) (796 342) 

Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży

5 110 — 5 110

Kwota przeniesiona do rachunku zysków i strat z tytułu 
rozliczenia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

(12 181) — —

Wpływ zawartych skutecznych transakcji 
zabezpieczających przepływy pieniężne

— (1 863 844) (1 863 844)

Kwota przeniesiona do rachunku zysków i strat 
z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających

— 2 331 029 2 331 029

Podatek odroczony 1 342 (96 275) (94 933)

Suma przychodów/kosztów 
ujętych bezpośrednio w kapitale własnym

(5 729) 370 910 365 181

    

Stan na dzień 31 grudnia 2006 r. 8 684 (439 845) (431 161) 
    

Prezentowany w pozostałych kapitałach, kapitał z aktualizacji wyceny ustalony w wysokości wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w skutecznej części zabezpie-
czenia oraz wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nie podlega podziałowi.
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ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 987 8 434

Inne zobowiązania niefinansowe 577 229

Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów 5 797 5 184

Razem 15 361 13 847

   

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 676 276 679 782

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 252 221 213 474

Inne zobowiązania finansowe 130 944 117 214

Inne zobowiązania niefinansowe 89 910 83 415

Fundusze specjalne 42 144 30 935

Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów 27 100 30 694

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów 314 128 220 509

Razem 1 532 723 1 376 023

Ogółem zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania

1 548 084 1 389 870

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmuje się w bilansie w wysokości zamortyzowanego kosztu, przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym zobowiązań 
krótkoterminowych nie dyskontuje się. Wartość księgowa tych zobowiązań odpowiada w przybliżeniu ich wartości godziwej. 

KREDYTY, POŻYCZKI I INNE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Długoterminowe 150 568 63 388

Kredyty bankowe 111 691 8 823

Pożyczki 21 481 29 181

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 17 396 25 384

 

Krótkoterminowe 54 756 48 477

Kredyty bankowe 41 713 31 751

Pożyczki 7 707 10 492

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 336 6 234

Razem 205 324 111 865

Wartość godziwa zaciągniętych kredytów i pożyczek jest zbliżona do ich wartości bilansowej.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU 

ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH  
OGÓŁEM

Nagrody 
jubileuszowe

Odprawy 
emerytalno-

-rentowe

Ekwiwalent 
węglowy

Pozostałe 
zobowiązania 

na przyszłe 
świadczenia 
pracownicze

Wartość bieżąca zobowiązań 
– stan na 1 stycznia 2005 r.

785 397 239 126 152 312 393 618 341

Koszty odsetek 51 133 15 389 9 919 25 825 —

Koszty bieżącego zatrudnienia 33 193 15 767 9 168 7 927 331

Koszty przeszłego zatrudnienia 364 (59) 423 — —

Wypłacone świadczenia (70 558) (33 302) (16 921) (20 316) (19)

Zyski / straty aktuarialne 99 632 28 886 25 026 45 420 300

Zmniejszenie zobowiązań z tytułu utraty kontroli (13) — — (5) (8)

Wartość bieżąca zobowiązań 
– stan na 31 grudnia 2005 r.

899 148 265 807 179 927 452 469 945

      

Koszty przeszłego zatrudnienia nieujęte 
do dnia bilansowego

(14 333) — (14 333) — —

Wartość bilansowa zobowiązań 
– stan na 31 grudnia 2005 r. 884 815 265 807 165 594 452 469 945

z tego :      

Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych 816 169 235 701 151 009 429 134 325

Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych 68 646 30 106 14 585 23 335 620

      

Wartość bieżąca zobowiązań 
– stan na 1 stycznia 2006 r. 899 148 265 807 179 927 452 469 945

Koszty odsetek 42 685 12 564 8 466 21 655 —

Koszty bieżącego zatrudnienia 36 192 16 229 10 361 9 552 50

Koszty przeszłego zatrudnienia 255 9 246 — —

Wypłacone świadczenia (71 944) (31 136) (18 341) (21 742) (725)

Zyski / straty aktuarialne 43 864 24 042 11 618 8 204 —

Wartość bieżąca zobowiązań 
– stan na 31 grudnia 2006 r. 950 200 287 515 192 277 470 138 270

      

Koszty przeszłego zatrudnienia nieujęte 
do dnia bilansowego

(12 647) — (12 647) — —

Wartość bilansowa zobowiązań 
– stan na 31 grudnia 2006 r. 937 553 287 515 179 630 470 138 270

z tego:      

Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych 864 950 255 986 163 383 445 581 —

Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych 72 603 31 529 16 247 24 557 270

REZERWY NA POZOSTAŁE 

ZOBOWIĄZANIA I INNE OBCIĄŻENIA 
OGÓŁEM

koszty likwidacji 
kopalń i innych 

obiektów 
technologicznych

Koszty likwidacji 
środków trwałych 

i środków trwałych
w budowie

Sprawy w toku 
i postępowaniu 

sądowym 

Pozostałe rezerwy 
na przewidywane 

straty, wydatki
i zobowiązania

Stan rezerw na 31 grudnia 2005 r. 529 779 378 973 6 958 23 348 120 500

z tego:      

rezerwy długoterminowe 410 397 373 337 4 363 — 32 697

rezerwy krótkoterminowe 119 382 5 636 2 595 23 348 87 803

Stan rezerw na 31 grudnia 2006 r. 564 784 459 534 5 287 19 539 80 424

z tego:      

rezerwy długoterminowe 488 827 452 335 — 22 36 470

rezerwy krótkoterminowe 75 957 7 199 5 287 19 517 43 954
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AKTYWA TRWAŁE I GRUPY DO ZBYCIA ZAKLASYFIKOWANE

JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Grupa do zbycia   

Rzeczowe aktywa trwałe — 5 822

Prawo wieczystego użytkowania gruntów — 667

Zapasy — 111

 — 6 600

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży   

Rzeczowe aktywa trwałe 1 404 930

Nieruchomości inwestycyjne 23 103 —

Prawo wieczystego użytkowania gruntów — 36

 24 507 966

Razem – grupy do zbycia i aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 24 507 7 566

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości w podziale na kategorie aktywów w okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

 
Wartość 

dokonanego 
odpisu 

Wartość 
odwróconego 

odpisu

Wartość 
wykorzystanego 

odpisu
 

Budynki i budowle 57 2 499 2 338  

Urządzenia techniczne i maszyny 9 563 — 324  

Środki transportu 24 21 1  

Środki trwałe w budowie 20 883 1 665 526  

Wartość firmy 303 — —  

Koszty prac rozwojowych 409 — 409  

Razem 31 239 4 185 3 598  

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości w podziale na segmenty w okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

 

Miedź i metale 
szlachetne, 

inne produkty 
hutnictwa

Usługi telekomuni-
kacyjne i informa-

tyczne
Inne

Wartość 
skonsolidowana 

ogółem

Wartość dokonanego odpisu 637 15 070 15 532 31 239

Wartość odwróconego odpisu 918 1 668 1 599 4 185

Wartość wykorzystanego odpisu 2 323 861 414 3 598

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Za okres

od 1 stycznia 2006
do 31 grudnia 2006

od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005

Przychody oraz zyski z inwestycji: 122 598 127 274 

– przychody z odsetek od środków pieniężnych i aktywów pieniężnych (do 3 miesięcy) 70 438 20 131 

– przychody z odsetek od należności (w tym za zwłokę w zapłacie) 18 894 36 418 

– przychody z odsetek z inwestycji finansowych 1 766 432 

– przychody z odsetek od udzielonych pożyczek 79 82 

– przychody z dywidend 331 313 

– przychód z inwestycji w aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 17 384 50 750 

– zysk ze zbycia pozostałych aktywów finansowych — 928

– zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 13 706 18 220

Zyski z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych handlowych 5 156 612

Zyski z tytułu różnic kursowych — 570

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości dotyczącego należności podatkowych 1 853 —

Otrzymane dotacje państwowe i inne darowizny 1 717 1 333

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na sprawy sporne 26 282 8 589

Otrzymane kary i odszkodowania 7 171 10 291

Pozostałe przychody / zyski operacyjne 9 867 27 442

Ogółem pozostałe przychody operacyjne 174 644 176 111

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Za okres

od 1 stycznia 2006
do 31 grudnia 2006

od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
(struktura rzeczowa – rodzaje działalności) 

– miedź, metale szlachetne, produkty uboczne hutnictwa 11 233 993 7 915 296 

– energia 34 040 32 986 

– usługi 786 760 692 607 

– maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne 16 970 14 364 

– towary 671 131 246 353 

– odpady i materiały 9 824 22 968 

– pozostałe wyroby 110 143 104 922 

Razem 12 862 861 9 029 496 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

Za okres

od 1 stycznia 2006
do 31 grudnia 2006

od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 541 042 484 678 

Koszty świadczeń pracowniczych 2 696 790 2 444 492 

Zużycie materiałów i energii 3 973 381 1 864 498 

Usługi obce 1 376 478 1 176 610 

Podatki i opłaty 338 281 303 094 

Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 53 953 51 006 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 15 633 18 780 

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych nieaktywowanych w wartościach niematerialnych 7 310 10 329 

Pozostałe koszty, z tego: 51 593 241 930 

Odpisy / odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych 7 836 184 767 

  w tym: odpisy aktualizujące wartość firmy 303 —

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 6 276 4 099 

Odpisy / odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności (5 466) (29 318)

Inne koszty działalności operacyjnej 42 947 82 382 

Razem koszty rodzajowe 9 054 461 6 595 417 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 589 198 157 384 

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/–) (646 364) 27 895

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (–) (342 545) (300 241)

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży
oraz koszty ogólnego zarządu 8 654 750 6 480 455 
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POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Za okres

od 1 stycznia 2006
do 31 grudnia 2006

od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005

Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i koszty likwidacji majątku trwałego 17 037 10 408

Strata ze zbycia wartości niematerialnych 2 286

Strata ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych 2 098 —

Odpis z tytułu utraty wartości:

– środków trwałych w budowie 19 218 6 836

– aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży — 4 051

Strata z tytułu różnic kursowych 62 405 —

Przekazane darowizny 7 777 9 002

Utworzone rezerwy na sprawy sporne 57 309 95 499

Zapłacone kary i odszkodowania 5 210 2 422

Strata z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności — 377 

Pozostałe koszty / straty operacyjne 40 913 38 844

Ogółem pozostałe koszty operacyjne 211 969 167 725

KOSZTY FINANSOWE  NETTO

Za okres

od 1 stycznia 2006
do 31 grudnia 2006

od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005

Koszty odsetek: 6 742 10 018

– od kredytów bankowych i pożyczek 6 316 9 471

– z tytułu leasingu finansowego 426 547

Zyski / straty z tytułu różnic kursowych netto pochodzących od źródeł finansowania zewnętrznego — 28 868

Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżania czasu wykonania zobowiązania
(efekt zwijania dyskonta) 

19 708 25 221

Zyski/straty z tytułu wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych zabezpieczających 
w części nieefektywnej

153 343 (27 026)

Pozostałe koszty finansowe netto 652 749

Ogółem koszty finansowe – netto 180 445 37 830

ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

Za okres

od 1 stycznia 2006
do 31 grudnia 2006

od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005

Zysk podstawowy / zysk rozwodniony

Zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 3 509 806 2 102 332

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) 200 000 200 000

Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję) 17,55 10,51

Nie występują potencjalne akcje zwykłe

POZYCJE WARUNKOWE I POZOSTAŁE POZABILANSOWE
Stan na dzień 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Należności warunkowe 167 792 75 734

– sporne sprawy budżetowe 157 633 64 963

– otrzymane gwarancje 10 154 10 771

– sprawy sporne, sądowe w toku 5 —

Zobowiązania warunkowe 780 941 80 983

     

– zobowiązania wekslowe 12 881 18 996

– udzielone gwarancje i poręczenia 27 639 58 347

– sprawy sporne, sądowe w toku 17 609 2 568

– kary warunkowe 4 243 1 072

– umowa w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A. 718 569  — 

Zobowiązania pozabilansowe z tytułu praw wdrożeniowych, projektów wynalazczych 
i innych niezrealizowanych umów

30 537 79 721
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Dane teleadresowe Dane teleadresowe

PRZEDSTAWICIELSTWA 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Przedstawicielstwo 

KGHM Polska Miedź S.A. w Warszawie 

00-854 Warszawa 

Al. Jana Pawła II 25 

tel.: 022 492 10 50 

fax: 022 653 41 73

Przedstawicielstwo 

KGHM Polska Miedź S.A. w Pradze

KGHM Polska Miedź org. slozka 

Americka 525/23 

120 00 Praha 2 

Republika Czeska

kghm@iol.cz

tel.: (0042) 02 57 22 15 75

fax: (0042) 02 57 22 15 46

Przedstawicielstwo 

KGHM Polska Miedź S.A. w Londynie 

KGHM Polish Copper Ltd. 

Third Floor, 6/7 Queen Street 

London EC 4N 1SP 

tel.: (0044) 20 7329 2429 

fax: (0044) 20 7248 0793 

Przedstawicielstwo 

KGHM Polska Miedź S.A. w Wiedniu

KGHM Kupferhandel GmbH 

Rotenturmstraße 12/1/5 

1010 Wien, Austria 

tel.: (0043) 15 13 46 90 12 

fax: (0043) 15 13 46 90 10

 

ODDZIAŁY 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Zakłady Górnicze „Rudna”

59-100 Polkowice 

ul. Henryka Dąbrowskiego 50 

tel.: 076 74 85 200 

fax: 076 74 85 793

Zakłady Górnicze „Lubin”

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 188 

tel.: 076 74 82 570 

fax: 076 84 41 253

Jednostka Ratownictwa Górniczo-

-Hutniczego

59-301 Lubin 

tel.: 076 84 95 141 

fax: 076 84 95 143

Zakłady Górnicze 

„Polkowice-Sieroszowice”

59-101 Polkowice 

tel.: 076 74 81 111 

fax: 076 84 51 527

Zakłady Wzbogacania Rud

59-101 Polkowice 

tel.: 076 74 74 700 

fax: 076 74 74 701

Zakład Hydrotechniczny

59-305 Rudna 

tel.: 076 74 79 311 

fax: 076 74 79 390

Huta Miedzi „Legnica” 

59-220 Legnica 

ul. Złotoryjska 194 

tel.: 076 74 75 924 

fax: 076 747 20 05 

Dz. Sprzedaży 

fax: 076 747 20 04

Centralny Ośrodek 

Przetwarzania Informacji 

59-101 Polkowice 

ul Kopalniana 1 

tel.: 076 74 80 896 

fax: 076 74 80 871

Huta Miedzi „Cedynia”

59-305 Rudna

tel.: 076 74 71 610

fax: 076 74 71 616

Huta Miedzi „Głogów”

67-231 Żukowice 

ul. Żukowicka 1 

tel.: 076 74 77 001 

fax: 076 83 33 103

SPÓŁKI BEZPOŚREDNIO POWIĄZANE 

Z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM Ecoren S.A. 

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 45A 

tel.: 076 74 68 900 

fax: 076 74 68 971 

www.ecoren.pl 

PHP Mercus Sp. z o.o.

59-101 Polkowice

ul. Kopalniana 11 

tel.: 076 724 81 13 

fax: 076 847 11 40 

www.mercus.com.pl 

Pol-Miedź Trans sp. z o.o.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 180 

tel.: 076 847 18 00 

fax: 076 847 18 09 

www.pmtrans.com.pl 

Centrum Badań Jakości sp. z o.o.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 62 

tel.: 076 746 99 00 

fax: 076 746 99 07 

www.cbj.com.pl 

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 66 

tel.: 076 846 03 00 

fax: 076 846 01 00 

www.mcz.pl 

Telefonia DIALOG S.A.

50-136 Wrocław

pl. Jana Pawła II 1–2 

tel.: 071 781 16 05 

fax: 071 781 16 00 

www.dialogok.pl 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 

PeBeKa S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 76 

tel.: 076 840 54 05 

fax: 076 840 54 95 

www.pebeka.com.pl 

ENERGTYKA sp. z o.o.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 

tel.: 076 847 85 12 

fax: 076 847 85 16 

www.energetyka.lubin.pl 

KGHM CUPRUM sp. z o.o.

Centrum Badawczo-Rozwojowe 

50-136 Wrocław

pl. Jana Pawła II 1–2 

tel.: 071 781 22 01 

fax: 071 344 35 36 

www.cuprum.wroc.pl 

KGHM Metraco S.A.

59-220 Legnica

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 9 

tel.: 076 86 67 700 

fax: 076 86 67 709 

www.metraco.pl 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„CUPRUM”

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 90

tel.: 076 72 77 400 

fax: 076/72 77 400 

www.tuw-cuprum.pl 

„Zagłębie” Lubin Sportowa Spółka Akcyjna

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 98 

tel.: 076 84 78 642 

fax: 076 84 78 644 

www.zaglebie-lubin.pl 

 

 

SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

KGHM ECOREN S.A.

INOVA 

Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 183 

tel.: 076 746 41 20 

fax: 076 746 41 00 

www.inova.pl 

Dolnośląska Fabryka Maszyn 

ZANAM-LEGMET Sp. z o.o.

59-101 Polkowice

ul. Kopalniana 7 

tel.: 076 847 09 05 

fax: 076 847 08 06 

www.zanam-legmet.pl 

Warszawska Fabryka Platerów HEFRA S.A.

59-220 Legnica

ul. Żeglarska 8 

tel.: 076 723 77 33 

fax: 076 723 77 44 

www.hefra.pl

INTERFERIE S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 176

tel.: 076 749 54 00 

fax: 076 749 54 01 

www.interferie.pl 

Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o.

50-136 Wrocław

pl. Jana Pawła II 1–2 

tel.: 071 781 25 02 

fax: 071 781 25 04 

www.pcpm.pl 

Walcownia Metali „Łabędy” S.A.

44-109 Gliwice

ul. Metalowców 6 

tel.: 032 300 42 85 

fax: 032 234 21 15 

www.walcownia.labedy.pl 

Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.

44-109 Gliwice

ul. Metalowców 6 

tel.: 032 234 24 49 

fax: 032 234 24 49 

www.wmn.com.pl

Biuro Zarządu

KGHM Polska Miedź S.A. 

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

 

tel.: (0048) 076 74 78 200

fax: (0048) 076 74 78 500

www.kghm.pl

Departament Sprzedaży Metali 

KGHM Polska Miedź S.A. 

59-301 Lubin 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 

tel.: (0048) 076 74 78 563, -851 

fax: (0048) 076 74 78 809, -506 

e-mail: bh@kghm.pl 




