
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w oparciu o wyniki finansowe Spółki zrealizowane po                    
11 miesiącach br. oraz zweryfikowane załoŜenia w zakresie warunków makroekonomicznych, skutków 
wyceny instrumentów pochodnych i róŜnic kursowych, przedstawia korektę prognozy wyników 
finansowych na 2011 rok.  

Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaŜy w wysokości  
20 084 mln zł oraz zysku netto na poziomie 11 192 mln zł, co oznacza podwyŜszenie planowanych 
wyników odpowiednio o 6% i 16% w odniesieniu do prognozy opublikowanej w raporcie bieŜącym       
z dnia 5 września 2011 roku. 

Szczegółowe zestawienie podstawowych załoŜeń skorygowanej prognozy przedstawia tabela poniŜej: 

  Prognoza z 
05.09.2011 

Korekta  
prognozy 

Zmiana % 
Prognoza z 

 05.09.2011 = 100 
Przychody mln zł 18 934 20 084 106,1 
Zysk netto mln zł 9 643 11 192 116,1 
Średnioroczne notowania miedzi USD/t 9 000 8 827 98,1 
Średnioroczne notowania srebra USD/troz 32,00 35,11 109,7 
Kurs walutowy USD/PLN USD/PLN 2,80 2,97 106,1 
Nakłady na zakup i budowę środków 
trwałych  

mln zł 1 732 1 645 95,0 

Nakłady na inwestycje kapitałowe mln zł 10 757 642 6,0 
 
Wzrost prognozowanych przychodów oraz zysku netto jest przede wszystkim skutkiem wyŜszej ceny 
i wolumenu sprzedaŜy srebra, korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN oraz dodatnich róŜnic 
kursowych, istotnie wpływających na poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. 
 
Wynik z róŜnic kursowych oraz wyceny instrumentów pochodnych jest szczególnie wraŜliwy na 
zmienność parametrów makroekonomicznych. Wynika to głównie z wysokiego poziomu zabezpieczeń 
przyszłych przychodów oraz znacznego stanu środków pienięŜnych w walucie obcej                           
(z przeznaczeniem na  realizację projektów zasobowych). W związku z tym, biorąc pod uwagę 
występującą obecnie wysoką zmienność parametrów makroekonomicznych, wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej w 2011 roku będzie zaleŜał od rzeczywistego poziomu notowań metali i kursu 
walutowego na koniec bieŜącego roku i moŜe istotnie odbiegać od wielkości załoŜonej w niniejszej 
prognozie.  
 
Zmniejszenie poziomu planowanych na 2011 rok nakładów inwestycyjnych związane jest                    
z przesunięciem na 2012 rok nakładów zarówno w przypadku inwestycji kapitałowych (Spółka 
zakłada, iŜ transakcja nabycia spółki Quadra FNX zostanie sfinalizowana w I kwartale 2012 roku) jak    
i inwestycji rzeczowych. 
 
Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieŜąco. 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) 
 


