
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w oparciu o wyniki finansowe Spółki zrealizowane w I półroczu br. oraz 
zweryfikowane załoŜenia w zakresie: warunków makroekonomicznych, produkcji oraz inwestycji rzeczowych i 
kapitałowych, przedstawia korektę prognozy wyników finansowych na 2011 rok.  

Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaŜy w wysokości 
18 934 mln zł oraz zysku netto na poziomie 9 643 mln zł, co oznacza podwyŜszenie planowanych wyników 
odpowiednio o 18% i 16% w odniesieniu do prognozy opublikowanej w raporcie bieŜącym z dnia 31 stycznia br. 

Szczegółowe załoŜenia korekty prognozy są następujące: 

  J.m. 
Prognoza  

2011* 

Korekta 

Prognozy 2011 
Zmiana  

Prognoza 2011 = 100 

Przychody ze sprzedaŜy  mln zł 16 067 18 934 118 

Zysk netto mln zł 8 345 9 643 116 

Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 543 570 105 

- w tym ze wsadów obcych tys. t 111 128 115 

Produkcja srebra t 1 027 1 144 111 
Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi 
elektrolitycznej ze wsadów własnych 

zł/t 12 634 11 532 91 

Średnioroczne notowania miedzi USD/t 8 200 9 000 110 

Średnioroczne notowania srebra USD/troz 25,00 32,00 128 

Kurs walutowy USD/PLN USD/PLN 2,80 2,80 bz 

Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln zł 1 892 1 732 92 

Nakłady na inwestycje kapitałowe mln zł 9 046 10 757 119 
* Opublikowana 31 stycznia 2011 (na podstawie „BudŜetu na 2011 rok”, zatwierdzonego 31 stycznia 2011 

roku) 

Wzrost prognozowanego wyniku jest przede wszystkim skutkiem: 
- korzystniejszego od zakładanego w BudŜecie poziomu notowań metali, 
- wyŜszego wolumenu sprzedaŜy miedzi i srebra, 

przy wyŜszych od zakładanych w BudŜecie kosztach działalności operacyjnej z tytułu wzrostu wartości zuŜytych 
obcych materiałów miedzionośnych. Skorygowana prognoza uwzględnia rzeczywisty poziom wypłaconej 
dywidendy za 2010 rok oraz wynik na transakcji sprzedaŜy Polkomtel S.A. zgodnie z warunkami przedwstępnej 
umowy zawartej ze spółką Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.  

NiŜszy o 9% poziom całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi ze wsadów własnych wynika przede 
wszystkim z korzystniejszej wyceny szlamów anodowych z tytułu wzrostu cen srebra.  

Poziom inwestycji kapitałowych, wyŜszy o 19% od pierwotnie zakładanego, wynika głównie ze zwiększenia 
zakładanych nakładów na projekty związane z realizacją Strategii Spółki w obszarach: rozwoju bazy zasobowej 
oraz dywersyfikacji źródeł przychodów. 

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieŜąco. Ocena realizacji prognozy dokonywana 
będzie w okresach kwartalnych. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od prognozowanych wyników 
finansowych Spółka dokona korekty prognozy i przekaŜe ją do wiadomości publicznej w formie raportu 
bieŜącego.  

 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) 
 


