
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w oparciu o wyniki finansowe Spółki zrealizowane po 9 miesiącach br. oraz 
zweryfikowane założenia w zakresie produkcji, inwestycji, warunków makroekonomicznych, skutków wyceny 
instrumentów pochodnych i różnic kursowych, przedstawia korektę prognozy wyników finansowych na 2012 
rok.  

Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 
20 633 mln PLN oraz zysku netto na poziomie 4 744 mln PLN, co oznacza podwyższenie planowanych wyników 
odpowiednio o 6% i 25% w odniesieniu do prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 27 marca 2012 
roku. 

Szczegółowe zestawienie podstawowych założeń skorygowanej prognozy przedstawia tabela poniżej: 

  Prognoza z 
27.03.2012 

Korekta  
prognozy 

Zmiana % 
Prognoza 

z  27.03.2012 = 100 
Przychody mln PLN 19 418 20 633 106,3 

Zysk netto mln PLN 3 804 4 744 124,7 

Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 562,0 564,2 100,4 
   w tym ze wsadów obcych tys. t 147,3 145,9 99,0 
Produkcja srebra t 1 098 1 199 109,2 
Średnioroczne notowania miedzi USD/t 8 000 7 850 98,1 
Średnioroczne notowania srebra USD/troz 30,00 30,50 101,7 
Kurs walutowy USD/PLN USD/PLN 3,09 3,28 106,1 
Całkowity jednostkowy koszt produkcji 
miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych 

PLN/t 15 729 15 077 95,9 

Nakłady inwestycyjne rzeczowe mln PLN 2 100 1 930 91,9 
Nakłady inwestycyjne kapitałowe mln PLN 10 671 9 833 92,1 

 
Wzrost prognozowanych przychodów oraz zysku netto jest przede wszystkim skutkiem korzystniejszego kursu 
walutowego, wyższego wolumenu sprzedaży srebra oraz zmiany wyniku z tytułu różnic kursowych, istotnie 
wpływających na poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. 

Należy zwrócić uwagę, że przy dużej zmienności warunków makroekonomicznych wartość wyceny aktywów 
finansowych, w tym instrumentów pochodnych, może ulegać znacznym wahaniom i na koniec okresu 
sprawozdawczego wpływać na zmianę poziomu wyniku netto.  

Zmniejszenie poziomu planowanych na 2012 rok nakładów inwestycyjnych związane jest ze zmianą 
harmonogramu inwestycji zarówno kapitałowych jak i rzeczowych oraz rezygnacją z części projektów w zakresie 
inwestycji kapitałowych. 

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieżąco. W przypadku wystąpienia istotnych 
odchyleń od prognozowanych wyników finansowych Spółka dokona korekty prognozy i przekaże ją do 
wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) 


