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Świat polskiej miedzi powstał w samym sercu Europy 

w niespełna 50 lat od odkrycia unikalnego miedzio-

nośnego złoża. Zapoczątkowało to  niezwykłą wyprawę

do wnętrza ziemi, która odmieniła oblicze całego 

regionu i stworzyła jeden z najważniejszych okręgów 

przemysłowych w Polsce. Powstało na nim nowoczesne 

przedsiębiorstwo, będące dzisiaj jednym z liderów 

światowego rynku miedzi – KGHM Polska Miedź S.A.
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Szanowni Państwo!

Miniony, 2005 rok, był pomyślny dla KGHM Polska 
Miedź S.A. Utrzymująca się koniunktura na między-
narodowych rynkach miedzi i srebra umożliwiła 
osiągnięcie rekordowego zysku na poziomie 2 289 
milionów złotych. 

Na wyniki Spółki nie pozostali obojętni inwestorzy 
giełdowi. Kurs akcji od początku do końca roku wzrósł 
o niemal sto procent. 

Kluczowym zadaniem na 2006 rok będzie maksymal-
ne wykorzystanie dobrego trendu na światowych 
rynkach przy aktywnej postawie władz Spółki. Głów-
nym zadaniem Zarządu w nowym składzie będzie 
uporanie się ze stałym wzrostem kosztów produkcji 
i podjęcie działań na rzecz poszukiwania oszczędno-
ści. Władze Polskiej Miedzi muszą wykorzystać czas 
koniunktury do optymalizacji kosztów i przeprowa-
dzenia pożądanej restrukturyzacji. 

Podstawą długofalowego rozwoju KGHM Polska 
Miedź S.A. będzie Strategia Spółki na lata 2007–2013, 
która zostanie przedstawiona w IV kwartale 2006 roku. 

Poza działaniami obliczonymi na długi horyzont 
czasowy podejmowane są w Spółce aktywne kroki 
w zakresie dalszego wdrażania zasad ładu korpora-
cyjnego i dobrych praktyk. Podkreślenia wymagają 

również zdecydowane działania dla poprawy sytuacji 
w dziedzinie innowacyjności. W tych wszystkich dzia-
łaniach Zarząd Spółki ma pełne wsparcie ze strony 
Rady Nadzorczej.

Jestem przekonany, że 2006 rok będzie dla Polskiej 
Miedzi jeszcze korzystniejszy niż poprzedni. Nic nie 
wskazuje na to, aby znakomita koniunktura na świato-
wych rynkach została zahamowana. Działania władz 
Spółki na rzecz optymalizacji kosztów sprawią, że wy-
nik finansowy Spółki będzie jeszcze lepszy niż w roku 
ubiegłym. 

Decyzjom o wielkich inwestycjach w Spółce musi 
przyświecać rachunek ekonomiczny. Dlatego zapew-
niam, że w przygotowywanej Strategii zostaną zapisa-
ne jedynie te przedsięwzięcia, które zapewnią Polskiej 
Miedzi konsekwentny rozwój i zwiększenie wartości 
w kolejnych latach. 

Antoni Dynowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 
Lubin, lipiec 2006 roku 

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
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Antoni Dynowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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Krzysztof Skóra
Prezes Zarządu
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List Prezesa Zarządu

Władze Spółki

prace zmierzające do pełnego udostępnienia nowe-
go złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy”; rozważa-
my możliwości poszerzenia bazy zasobowej o tanie 
w eksploatacji złoża poza granicami Polski.

Na wartość Spółki znacząco wpływa wycena jej ak-
tywów telekomunikacyjnych. Wspólnie z polskimi ak-
cjonariuszami prowadzimy politykę wzrostu wartości 
naszych aktywów w spółce Polkomtel S.A. Dążymy 
do optymalizacji naszego zaangażowania w Telefonię 
Dialog S.A.

Realizacja tych zamierzeń powinna znacząco zwięk-
szyć efektywność funkcjonowania Spółki.

Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim pra-
cownikom KGHM Polska Miedź S.A. za wkład pracy, 
który przyczynił się do uzyskanych w 2005 r. wyników, 
oraz akcjonariuszom za udzielone nam zaufanie. Rów-
nocześnie  zapewniam Państwa o determinacji mojej 
i kierowanego przeze mnie Zarządu w budowaniu 
trwałych podstaw rozwoju Firmy.

Krzysztof Skóra
Prezes Zarządu

Lubin, lipiec 2006 roku

Szanowni Państwo!

KGHM Polska Miedź S.A. osiągnął w roku 2005 
rekordowe wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł 
2 289 milionów złotych. W decydującym stopniu 
przyczyniły się do tego historycznie najwyższe 
ceny miedzi i bardzo wysokie ceny srebra. Kurs ak-
cji KGHM w minionym roku wzrósł niemal o 100%, 
z 31,4 zł na początku stycznia do 62,5 zł na koniec 
grudnia 2005 roku. 

Gazeta Giełdy „Parkiet” przyznała nam nagrodę „Byka 
i Niedźwiedzia”, premiującą najlepszą inwestycję 
w spółkę giełdową WIG 20 w 2005 roku. Natomiast 
„Puls Biznesu” uhonorował Spółkę tytułem „Filary 
Polskiej Gospodarki”. 

Niepokój budzić jednak mogą zjawiska istotne dla 
perspektyw funkcjonowania Firmy – wzrost kosztów 
produkcji i negatywny wpływ transakcji zabezpiecza-
jących na poziom przychodów.

Zarząd jest zdecydowany zająć się tymi sprawami ze 
szczególną troską. Zahamowanie tych niekorzystnych 
tendencji, a tym samym wzrost wartości Spółki, to naj-
ważniejsze zadania w najbliższych latach.

Stoimy wobec konieczności aktualizacji strategii 
Spółki: weryfikujemy program inwestycyjny; chcemy 
utrzymać obecne zdolności produkcyjne Polskiej Mie-
dzi w długim horyzoncie czasowym; kontynuujemy 
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Władze Spółki

Zarząd Spółki

Krzysztof Skóra – Prezes Zarządu

Maksymilian Bylicki – I Wiceprezes Zarządu

Marek Fusiński – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Kot – Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Reszczyński – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Antoni Dynowski – Przewodniczący 

Maciej Kruk – Zastępca Przewodniczącego 

Czesław Cichoń

Marcin Ślęzak

Ryszard Wojnowski

oraz wybrani przez pracowników

Józef Czyczerski – Sekretarz

Leszek Hajdacki

Ryszard Kurek

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 15 czerwca 2005 r. skład Rady 
Nadzorczej przedstawiał się następująco: Janusz Maciejewicz 
– Przewodniczący, Jerzy Markowski – Zastępca Przewodniczącego, 
Jan Rymarczyk – Sekretarz; Elżbieta Niebisz, Tadeusz Janusz, Marek 
Wierzbowski oraz wybrani przez pracowników: Józef Czyczerski, 
Leszek Hajdacki, Ryszard Kurek.

W związku z upływem V kadencji Rady Nadzorczej 15 czerwca 
2005 r. Walne Zgromadzenie powołało skład Rady Nadzorczej VI 
kadencji: Elżbieta Niebisz – Przewodnicząca, Tadeusz Janusz – Za-
stępca Przewodniczącego, Jan Rymarczyk – Sekretarz, Krzysztof 
Szamałek, Maciej Kruk, Marek Wierzbowski oraz wybrani przez 
pracowników: Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki, Ryszard Kurek.

31 stycznia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  do-
konało zmian w Radzie Nadzorczej. Po tych zmianach skład Rady 
przedstawiał się następująco: Antoni Dynowski – Przewodniczący, 
Maciej Kruk – Zastępca Przewodniczącego, Czesław Cichoń, 
Krzysztof Skóra, Marcin Ślęzak, Ryszard Wojnowski oraz wybrani 
przez pracowników: Józef Czyczerski – Sekretarz, Leszek Hajdacki, 
Ryszard Kurek.

24 lutego 2006 r. w związku z powołaniem na Prezesa Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A. Pan Krzysztof Skóra złożył rezygnację 
z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Od 24 lutego 2006 r. 
skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Antoni Dy-
nowski – Przewodniczący, Maciej Kruk – Zastępca Przewodni-
czącego, Czesław Cichoń, Marcin Ślęzak, Ryszard Wojnowski oraz 
wybrani przez pracowników: Józef Czyczerski – Sekretarz, Leszek 
Hajdacki, Ryszard Kurek.

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 czerwca 2005 r. Zarząd działał 
w następującym składzie: Wiktor Błądek – Prezes Zarządu; Jarosław 
Andrzej Szczepek – I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Ekono-
micznych; Andrzej Krug – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych; 
Robert Nowak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, Marketingu 
i Zabezpieczeń; Marek Szczerbiak – Wiceprezes Zarządu ds. Pro-
dukcyjnych.

Od 23 czerwca 2005 r. do 1 stycznia 2006 r. skład Zarządu przedsta-
wiał się następująco: Marek Szczerbiak – Prezes Zarządu; Jarosław 
Andrzej Szczepek – I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Ekono-
micznych; Wiktor Błądek – Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa; 
Andrzej Krug – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych; Robert 
Nowak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, Marketingu i Zabezpie-
czeń; Sławomir Pakulski – Wiceprezes Zarządu ds. Hutnictwa.

19 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zawieszeniu 
w czynnościach wiceprezesów Zarządu: Wiktora Błądka i Andrzeja 
Kruga na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 10 lutego 2006 r. skład Zarzą-
du był następujący: Marek Szczerbiak – Prezes Zarządu; Jarosław 
Andrzej Szczepek – I Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu 
ds. Finansowo-Ekonomicznych; Wiktor Błądek – Wiceprezes 
Zarządu ds. Górnictwa (zawieszony w czynnościach); Andrzej 
Krug – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych (zawieszony 
w czynnościach); Robert Nowak – Wiceprezes Zarządu ds. Han-
dlu, Marketingu i Zabezpieczeń; Sławomir Pakulski – Wicepre-
zes Zarządu ds. Hutnictwa.

10 lutego 2006 r. Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Preze-
sa Zarządu Pana Marka Szczerbiaka i delegowała członka Rady 
Nadzorczej Pana Krzysztofa Skórę do czasowego wykonywania 
czynności Prezesa Zarządu. 

Od 24 lutego 2006 r. w skład Zarządu wchodzili: Krzysztof Skóra 
– Prezes Zarządu; Maksymilian Bylicki – I Wiceprezes Zarządu, 
Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych; Mirosław Biliński – Wi-
ceprezes Zarządu ds. Hutnictwa; Wiktor Błądek – Wiceprezes Za-
rządu ds. Górnictwa (podjął obowiązki od 8 marca 2006 r.); Marek 
Fusiński – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych; 
Ireneusz Reszczyński – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, Marketin-
gu i Zabezpieczeń.

W związku z upływem V kadencji Zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A. 31 maja 2006 r. Rada Nadzorcza powołała Pana 
Krzysztofa Skórę na stanowisko Prezesa Zarządu VI kadencji. 
W skład Zarządu zostały powołane następpujące osoby: Mak-
symilian Bylicki – I Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu 
ds. Pracowniczych; Marek Fusiński – Wiceprezes Zarządu ds. Fi-
nansowo-Ekonomicznych; Stanisław Kot – Wiceprezes Zarządu 
ds. Hutnictwa, wykonujący również czasowo uprawnienia i obo-
wiązki, które określone zostały dla pionu Wiceprezesa Zarządu 
ds. Górnictwa; Ireneusz Reszczyński – Wiceprezes Zarządu ds. 
Handlu, Marketingu i Zabezpieczeń.
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Ireneusz Reszczyński
Wiceprezes Zarządu

Maksymilian Bylicki
I Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Skóra
Prezes Zarządu

Stanisław Kot
Wiceprezes Zarządu

Marek Fusiński
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
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Charakterystyka Spółki
KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem 
o ponad 40-letniej tradycji. Powstał w 1961 r. Po-
cząwszy od 12 września 1991 r. KGHM Polska 
Miedź jest spółką akcyjną. Jej akcje od lipca 1997 r. 
są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, a GDR-y (globalne kwity depozytowe) 
na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

KGHM Polska Miedź S.A. należy do grona najwięk-
szych na świecie producentów miedzi i srebra. Firma 
produkuje rocznie około 560 tys. ton miedzi elektro-
litycznej oraz 1200 ton srebra.

KGHM Polska Miedź S.A. to wielooddziałowe przed-
siębiorstwo, w którego skład wchodzi Biuro Zarządu 
oraz 10 oddziałów: 3 zakłady górnicze, 3 huty miedzi, 
Zakłady Wzbogacania Rud, Zakład Hydrotechniczny, 
Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Cen-
tralny Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Firma posiada także udziały i akcje (bezpośrednio 
lub pośrednio) w ponad trzydziestu spółkach prawa 
handlowego, które tworzą Grupę Kapitałową KGHM 
Polska Miedź S.A. 

Działalność podstawowa

Bazą surowcową dla KGHM Polska Miedź S.A. jest 
największe w Europie i jedno z największych na 
świecie złoże rud miedzi, obejmujące powierzch-
nię ok. 800 km2 i zawierające 32,2 mln ton miedzi. 
Podstawowa działalność firmy koncentruje się na 

produkcji miedzi i srebra. Miedź w KGHM pozy-
skiwana jest przede wszystkim z pierwotnych rud 
miedzi, z których po wzbogaceniu otrzymuje się 
koncentraty. Koncentraty są przetwarzane w hutach 
na miedź anodową, a następnie przy wykorzystaniu 
elektrorafinacji na miedź rafinowaną (zawartość 
99,99% miedzi). Produktem ubocznym procesu elek-
trorafinacji miedzi w KGHM jest szlam anodowy, 
z którego odzyskuje się srebro i niewielkie ilości złota.

Grupa Kapitałowa 
KGHM Polska Miedź S.A.

Spółki Grupy Kapitałowej to podmioty posiadają-
ce odrębne osobowości prawne, o zróżnicowanym 
udziale (bezpośrednim lub pośrednim) KGHM 
Polska Miedź S.A. w ich kapitale zakładowym oraz 
o różnorodnym przedmiocie działania. Spółki te ofe-

rują produkty i usługi związane z podstawową dzia-
łalnością KGHM Polska Miedź S.A. (m.in. budow-
nictwo górnicze, maszyny i urządzenia dla górnictwa 
i budownictwa, prace badawczo-rozwojowe) lub 
usługi niezwiązane z obsługą ciągu technologicznego 
KGHM Polska Miedź S.A., takie jak np. usługi tury-
styczne, transportowe, telekomunikacyjne i medycz-
ne, oraz zajmujące się m.in. produkcją energii elek-
trycznej, galanterii stołowej ze srebra. Dwie spółki 
należące do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź 
S.A. tworzą własne grupy kapitałowe – są to: KGHM 
DSI Metale S.A. oraz PHP „Mercus” spółka z o.o.
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Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Charakterystyka Spółki

Stan na 31 grudnia 2005 r.

Spółki z udziałem KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

Zakłady Górnicze 
Polkowice-Sieroszowice

Zakłady Górnicze Lubin

Zakłady Górnicze Rudna

Zakłady Wzbogacania Rud

Zakład Hydrotechniczny

Huta Miedzi Legnica

Huta Miedzi Głogów

Huta Miedzi Cedynia

Jednostka Ratownictwa
Górniczo-Hutniczego

Biuro Zarządu

Centralny Ośrodek 
Przetwarzania Informacji

KGHM Polish Copper Ltd.

Energetyka Spółka Specjalnego 

Przeznaczenia sp. z o.o.

KGHM Metale DSI S.A.

POL-MIEDŹ-TRANS
spółka z o.o.

CBJ sp. z o.o.

DIALOG S.A.

PeBeKa S.A.

KGHM Metraco sp. z o.o.

TUW - CUPRUM

MINOVA-KSANTE 
Spółka z o.o.

INFOMONITOR
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

INTERFERIE S.A.

KGHM 

Kupferhandels.m.b.H.

PHP „MERCUS” 

-spółka z o.o.

„MCZ” S.A.

KGHM CUPRUM

sp. z o.o. - CBR

KGHM Congo S.P.R.L.

„Energetyka” sp. z o.o.

„Zagłębie” Lubin SSA

Polkomtel S.A.

PTR S.A.

INOVA Spółka z o.o.

DFM ZANAM-LEGMET

Sp. z o.o.

WFP Hefra SA

INTERFERIE S.A.

AQUAKONRAD SA

w likwidacji

PCPM sp. z o.o.

WM „ŁABĘDY” S.A.

WMN sp. z o.o.

DKE Spółka z o.o.

DOL-EKO

organizacja odzysku S.A.

PU „Mercus Serwis” 

Sp. z o.o.

PHU „Lubinpex”

Sp.  z o.o.

PHU „Mercus Bis” 

sp. z o.o.

„Zagłębie” Lubin SSA

100%

100%

100%

100%

100%

99%

94%

30%

17%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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20%
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100%

100%

97%

94%

90%

74%

62%

58%

50%
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100%
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96%

48%

39%
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Spółka na giełdach

Notowania Spółki w 2005 r.

Akcje Spółki od lipca 1997 roku notowane są na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(GPW), natomiast Globalne Kwity Depozytowe 
są notowane na London Stock Exchange. W 2005 
r. ceny walorów Spółki na obu rynkach – polskim 
i brytyjskim – kształtowały się podobnie.

Kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w 2005 r. wzrósł z 31,30 zł (kurs za-
mknięcia w ostatnim dniu 2004 r.) do 62,50 zł 
(kurs zamknięcia z 30 grudnia 2005 r.), co stanowi 
wzrost w ciągu 2005 r. o 99,7%. W tym samym 
czasie Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) wzrósł 
o 33,7%. W ciągu 2005 r. kurs akcji Spółki wie-
lokrotnie poprawiał historyczne maksima. Naj-

KGHM 2003 2004 2005

Cena zamknięcia na GPW na koniec roku obrotowego w zł 26,20 31,30 62,50

Najwyższa cena w roku (na zamknięcie sesji) w zł 26,80 39,00 64,40

Najniższa cena w roku (na zamknięcie sesji) w zł 11,35 25,60 27,60

Kapitalizacja na koniec okresu w mln zł 5 240 6 260 12 500

Liczba akcji w mln 200 200 200

Dywidenda za rok obrotowy na jedną akcję w zł - 2,00 10

Stopa zwrotu % w zł 94,1 19,5 111,9

Obroty w mln zł 4 624,1 10 078,6 14 431,0

Średni wolumen na sesję 512 365 640 468 778 517

Średnia liczba transakcji na sesję 465 566 674

*  Wartość rynkowa stanowi iloczyn liczby akcji i ich notowania z ostatniego dnia w roku.
 (200 mln akcji x 26,20 zł w 2003 r.; 31,30 zł w 2004 r.; 62,50 zł w 2005 r.).
**  Wartość księgowa według stanu z dnia bilansowego.

Wskaźniki rynku kapitałowego

2003 2004 2005

EPS (zł) Zysk (strata) netto / liczba akcji 2,65  6,99 11,45

P/CE Cena / nadwyżka finansowa na 1 akcję 6,3 3,7 4,8

P/E Cena / zysk netto na akcję 9,9 4,5 5,5

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

P/BV Cena rynkowa / wartość księgowa akcji** 1,5 1,2 2,0

Kluczowe dane dotyczące akcji KGHM na GPW w Warszawie

Kurs akcji Spółki w 2005 r. na tle Warszawskiego 
Indeksu Giełdowego (WIG):
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KGHM-zł/akcję WIG-tys. pkt

WIG

KGHM

wyższy kurs zamknięcia akcje Spółki zanotowały 
w dniu 29 grudnia – 64,40 zł, najniższy natomiast 
28 i 31 stycznia – 27,60 zł.
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W 2005 roku kurs akcji KGHM wzrósł o 99,7%. 
Wraz z wypłatą dywidendy w wysokości 400 mln 
złotych stopa zwrotu z inwestycji w akcje Spółki wy-
niosła 111,9% i była największa dla spółek z indeksu 
WIG 20. Fakt ten doceniony został przez Gazetę 
Giełdową „Parkiet”, która uznała akcje KGHM za 
„Najlepszą inwestycję w spółkę giełdową w WIG 20” 
i przyznała fi rmie statuetkę „Byka i Niedźwiedzia”. 

Spółka na giełdach
Struktura własności Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 mln zł i dzieli 
się na 200 mln akcji zwykłych na okaziciela o warto-
ści nominalnej 10 zł każda.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. następujący akcjonariu-
sze posiadali liczbę akcji stanowiącą 5% i więcej kapi-
tału zakładowego i jednocześnie dającą prawo do 5% 
i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgroma-
dzeniu Spółki:

n Skarb Państwa

n Deutsche Bank Trust Company Americas 
(bank depozytowy w programie kwitów depozy-
towych)

n Lansdowne Partners Limited Partnership

Skarb Państwa 44,28%

Deutsche Bank Trust 
Company Americas 7,31%

Pozostali akcjonariusze 43,12%

Lansdowne Partners 
Limited Partnership 5,29%

KGHM  zajął też pierwsze miejsce w kategorii „Su-
rowce i energia” w rankingu „Perły Polskiej Giełdy”, 
przeprowadzonym także przez  „Parkiet”, jako fi rma, 
która w 2005 roku odniosła największy sukces fi nan-
sowy, rynkowy i giełdowy w tym segmencie.
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Wyniki działalności

Miedź i srebro wytwarzane przez KGHM 

charakteryzują się bardzo wysoką jakością 

potwierdzoną certyfikatami wydanymi przez 

Londyńską Giełdę Metali – London Metal 

Exchange i Międzynarodowy Rynek Kruszców 

w Londynie – London Bullion Market Asso-

ciation. Giełdowe marki naszych produktów 

są gwarancją ich wysokiej i niezmiennej jako-

ści, uznawanej przez wszystkich uczestników 

międzynarodowych rynków.
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Warunki i tendencje rynkowe

Gospodarka światowa

Dynamiczny rozwój gospodarki Chin 
oraz wzrost gospodarczy na świecie

W 2005 roku tempo rozwoju gospodarczego na 
świecie przekroczyło oczekiwania pomimo drożeją-
cej ropy i licznych katastrof naturalnych. Światowa 
gospodarka rozwijała się w tempie 4,8% (o 0,5% 
mniej niż w 2004 r., ale więcej niż spodziewali się 
analitycy). Wśród krajów uprzemysłowionych głów-
nym kołem napędowym była gospodarka Stanów 
Zjednoczonych. Bardzo dynamiczny wzrost gospo-
darczy utrzymywał się w krajach rozwijających się, 
zwłaszcza w Chinach, Indiach oraz Rosji, które zano-
towały wzrost na poziomie odpowiednio 9,9%, 8,3% 
oraz 6,4%. Kraje te można w chwili obecnej określić 
mianem motorów światowej gospodarki. 

Sytuacja na rynku miedzi

Produkcja miedzi niższa 
niż prognozowano
Ze względu na katastrofy naturalne, strajki 
i niepokoje społeczne poziom produkcji miedzi 
rafinowanej na świecie w 2005 r. był niższy niż 
przewidywały prognozy. W 2005 r. produkcja 
górnicza wzrosła o 3,2% (prognozowano 7%) 
w stosunku do 2004 r. i wyniosła 15 mln ton. Pro-
dukcja miedzi rafinowanej osiągnęła w tym okresie 
17 mln ton, co oznacza wzrost o 4,3% (prognozo-
wano 8%). Wzrost produkcji zanotowano przede 
wszystkim w Azji (o 11%). Stało się to głównie za 
sprawą Chin, które intensywnie rozbudowują swoje 
moce produkcyjne w celu zaspokojenia wciąż ro-
snącego zapotrzebowania wewnętrznego na miedź. 

Niedobór miedzi trzeci rok z rzędu
Konsumpcja miedzi rafinowanej w 2005 r. wzrosła 
zaledwie o 0,9% (tj. 144 tys. ton), a na rynku wy-

stąpił deficyt w wysokości 282 tys. ton. Poza Azją 
i Afryką we wszystkich regionach świata zanotowa-
no spadek konsumpcji miedzi rafinowanej.

Motorem wzrostu popytu na miedź były Chiny 
oraz pozostałe kraje Azji. W 2005 r. konsumpcja 
w Chinach wzrosła – w stosunku do 1998 r. – z 1,4 
do 3,7 mln ton, co oznacza wzrost o 167%. W tym 
samym okresie konsumpcja w Ameryce Północnej 
obniżyła się o 9,5%, a w Europie o 4,8%. Chiny 
już kilka lat temu wyprzedziły Amerykę Północną 
w ilości konsumowanej miedzi i wszystko wskazuje 
na to, że wyprzedzą również Europę. W 2005 r. Eu-
ropa skonsumowała 4,02 mln ton miedzi, podczas 
gdy konsumpcja w Chinach ukształtowała się na 
poziomie 3,8 mln ton.

Historyczne rekordy notowań 
– najniższe zapasy w magazynach giełd
Średnia cena notowań miedzi cash settlement na 
Londyńskiej Giełdzie Metali w 2005 r. wyniosła 3 684 
USD/t i była o 28,4% wyższa od średniej z 2004 r., 
która ukształtowała się na poziomie 2 868 USD/t. 
28 grudnia 2005 r. zanotowano najwyższe w historii 
ceny miedzi. Cena trzymiesięczna ukształtowała się 

Procentowa zmiana PKB w największych 
gospodarkach światowych w stosunku do roku 
poprzedniego (%)

Produkcja i konsumpcja miedzi rafinowanej na 
świecie oraz bilans rynku w latach 1998–2005 
(tys. ton) 
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na poziomie 4  512 USD/t, a cena cash settlement 
osiągnęła 4  650 USD/t. Poprzednie maksimum za-
notowane pod koniec lat osiemdziesiątych wynosiło 
3 496 USD/t.

W 2005 r. drastycznie spadł poziom zapasów zlo-
kalizowanych w magazynach Londyńskiej Giełdy 
Metali. Najniższy ich poziom zanotowano 22 lipca 
– 25 525 ton. Pomimo że od tamtego czasu poziom 
zapasów systematycznie wzrastał, ich wielkość do 
końca 2005 r. utrzymywała się na bardzo niskim 
poziomie. Mała dostępność materiału w składach 
oznacza ryzyko braku fizycznego metalu na rynku 
w przypadku zakłóceń produkcji. 

Napływ nowych funduszy na rynki towarowe
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ceny 
miedzi jest aktywność funduszy inwestycyjnych. 
W ostatnich latach ich udział w rynku z roku na 
rok rośnie. W latach 1995–1997, kiedy ceny miedzi 
kształtowały się na wysokich poziomach, fundusze 
w znacznie mniejszym stopniu były aktywne na rynku 
miedzi. Masowe zakupy ze strony tej grupy uczestni-
ków pojawiły się na rynku pod koniec 2003 r. i trwają 
do dziś. Według szacunków analityków zaangażowa-
nie funduszy inwestycyjnych na rynkach towarowych 
sięgnęło w 2005 r. 80 mld USD i przewidywany jest 
dalszy przyrost ich aktywów. 

Sytuacja na rynku srebra

Średnia cena srebra w 2005 r. ukształtowała się na 
poziomie 7,31 USD/troz i była o prawie 10% wyższa 
niż średnia 2004 r., która wyniosła 6,66 USD/troz. 
Najniższą cenę fix zanotowano na początku stycznia 
(6,39 USD/troz), natomiast najwyższy poziom ceny 
fix srebra osiągnęły w grudniu (9,225 USD/troz).

Comex  LME USA  LME Europa  LME Azja 
Szanghaj

Warunki i tendencje rynkowe

Wysokie notowania srebra w 2005 r. są w dużej mie-
rze następstwem działania funduszy inwestycyjnych. 
Przez większą część roku ceny białego metalu konsoli-
dowały się w zakresie pomiędzy 6,80–7,60 USD/troz. 
Dopiero dynamiczna zwyżka w ostatnich miesiącach 
roku pozwoliła ustanowić szczyt na poziomie 9,225 
USD/troz (cena fix z 12 grudnia 2005 r.). Była ona 
spowodowana głównie spekulacjami dotyczącymi 
uruchomienia nowego produktu finansowego na ryn-
ku srebra – ETF (Exchange Traded Fund). 

Pomimo dalszego spadku popytu na srebro ze strony 
przemysłu fotograficznego (-9%) w 2005 r. popyt 
konsumpcyjny wzrósł o 3%. Wzrost gospodarki 
światowej spowodował zwiększenie zapotrzebowa-
nia na srebro przede wszystkim ze strony sektora 
elektronicznego. Znacząco zwiększyły się również 
tzw. implikowane inwestycje netto (ponad 22%, do 
47,5 mln uncji), co potwierdza silne zainteresowanie 
inwestorów lokowaniem oszczędności w srebro.

Produkcja górnicza srebra zwiększyła się w 2005 r. 
w stosunku do roku poprzedniego o 3,4%. Pomimo 
wysokich cen srebra podaż złomów wzrosła umiar-
kowanie o ok. 3% do 187,3 mln uncji.

Rynek walutowy

W 2005 r. średnioroczny kurs USD/PLN wyniósł 
3,2347, a kurs EUR/PLN 4,0231. W obu przypadkach 
są to wartości niższe o 11% w porównaniu z 2004 r., 
gdy średnie roku ukształtowały się odpowiednio na 
poziomach USD/PLN 3,6484 i EUR/PLN 4,5294. 
Roczne minimum dla kursu USD/PLN zanotowane 
zostało na początku marca (2,9066), a maksimum na 
początku lipca (3,4491). Poziom najniższy dla kursu 
EUR/PLN odnotowany został w połowie grudnia 
(3,8223 PLN), a najwyższy na koniec kwietnia 
(4,2756). 

Zapasy giełdowe miedzi w latach 1999–2005 
(tys. ton) 
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Przychody ze sprzedaży produktów były wyższe 
o 1 683 mln zł, tj. o 27,0% w relacji do roku poprzed-
niego. 

Wyniki działalności

Przegląd wyników 
fi nansowych

W wyniku korzystnej sytuacji na rynku metali 
zysk Spółki z działalności gospodarczej w 2005 r. 
wyniósł 2 635 mln zł i był wyższy o 82,2% w re-
lacji do poprzedniego roku. Na poziom wyniku 
wpłynęły:
n zysk ze sprzedaży: 2 707 mln zł,
n strata z pozostałej działalności operacyjnej: 

-198 mln zł,
n zysk z działalności fi nansowej: 126 mln zł.
Decydujący wpływ na wynik ze sprzedaży miały 
czynniki zewnętrzne:
n wysoki poziom notowań miedzi i srebra,

n relatywnie niski kurs walutowy USD/PLN.
Ponadto na wynik fi nansowy wpłynęly:
n zmniejszenie straty z rozliczenia transakcji 

zabezpieczających z poziomu -914 mln zł do 
-229 mln zł, 

n wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi 
elektrolitycznej o 16,0%.

W 2005 r. 99,1% przychodów ze sprzedaży stanowiły 
przychody ze sprzedaży podstawowych produktów 
miedzi i srebra. 

2003
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2005
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Zysk netto

2003

2004

2005

Przychody ze sprzedaży 
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Podstawowe elementy rachunku zysków i strat (mln zł)

2003 2004 2005 Dynamika 
(%)

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów

4 740 6 342 8 000 126,1  

Koszty działalności operacyjnej 4 309 4 713 5 293 112,3  

Zysk (strata) ze sprzedaży 431 1 629 2 707 166,2 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 357 1 370 2 509  161,4

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 522 1 4463 2 635 182,2  

Zysk (strata) brutto 522 1 446 2 635 182,2  

Zysk (strata) netto 530 1 397 2 289 163,9
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Wyniki działalności

Zarządzanie ryzykiem

W 2005 r. strategie zabezpieczające cenę miedzi 
stanowiły ok. 20% zrealizowanej przez Spółkę 
sprzedaży tego metalu (w 2004 r. wielkość ta wy-
niosła ok. 54%). Dla sprzedaży srebra wskaźnik ten 
ukształtował się na poziomie ok. 37% (w 2004 r. 
– ok. 51%). W przypadku rynku walutowego zabez-
pieczone przychody ze sprzedaży stanowiły ok. 17% 
całkowitych przychodów ze sprzedaży zrealizowa-
nych przez Spółkę (w 2004 r. – ok. 35%).

Transakcje zabezpieczające ceny metali rozliczyły 
się wynikiem ujemnym, natomiast transakcje walu-
towe rozliczyły się wynikiem dodatnim. W 2005 r. 
wynik na instrumentach pochodnych ukształtował 
się na poziomie -219 mln zł, z czego -229 mln zł 
skorygowało przychody ze sprzedaży (kwota prze-

6 mln troz (ok. 187 ton) i horyzoncie czasowym 
przypadającym na drugą połowę 2006 r. i pierwszą 
połowę 2007 r. przy wykorzystaniu instrumentów 
opcyjnych oraz kontraktów swap.

W odniesieniu do działań na rynku walutowym 
Spółka wdrożyła w 2005 r. strategie zabezpieczające 
poziom kursu USD/PLN o łącznym nominale 675 
mln USD i horyzoncie czasowym przypadającym 
na drugi kwartał 2005 r., drugą połowę 2005 r., 
2006 oraz 2007 rok. Zastosowanie miały instru-
menty opcyjne oraz kontrakty forward.

Spółka pozostaje zabezpieczona dla części sprzeda-
ży miedzi planowanej w 2006 r. (ok. 33%), a także 
w 2007 r. (ok. 16%), dla części planowanej sprzeda-
ży srebra w 2006 r. (ok. 34%) i w pierwszej połowie 
2007 r. (ok. 8%), a także dla części przychodów ze 
sprzedaży (rynek walutowy), planowanych do uzy-
skania w 2006 r. (ok. 18%) i w 2007 r. (ok. 9%).

niesiona z kapitałów własnych do rachunku zysków 
i strat w okresie sprawozdawczym), a 10 mln zł 
stanowiło przychody finansowe (zysk ze zbycia 
inwestycji). 

W 2005 r. Spółka wdrożyła strategie zabezpieczają-
ce cenę miedzi o łącznym wolumenie 247,5 tys. ton 
i horyzoncie czasowym przypadającym na drugą po-
łowę 2005 r., 2006 oraz 2007 rok. Spółka korzystała 
z instrumentów opcyjnych oraz kontraktów swap.

W przypadku rynku srebra w analizowanym 
okresie zaimplementowane zostały strategie zabez-
pieczające cenę tego metalu o łącznym wolumenie 

Spółka na bieżąco prowadzi analizy rynków to-
warowych oraz walutowych, które są podstawą 
w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu strategii za-
bezpieczających.

W związku z dynamicznym wzrostem cen miedzi 
i srebra w IV kwartale 2005 r. oraz prognozowanym 
utrzymaniem się wysokich notowań w 2006 r. Za-
rząd Spółki będzie w stopniu ograniczonym wdrażał 
nowe strategie zabezpieczające na rynku metali. Po-
nadto ewentualnie wdrażane kolejne strategie będą 
konstruowane w taki sposób, aby umożliwiały Spół-
ce partycypację we wzrostach notowań. 
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Wyniki działalności

Sytuacja majątkowa

W porównaniu do stanu z końca 2004 r. suma bilan-
sowa wzrosła o 2 029 mln zł, tj. o 22,7%, i wyniosła 
10 977 mln zł.

Największą pozycję aktywów stanowił rzeczowy 
majątek trwały, którego wartość na koniec 2005 r. 
była wyższa niż przed rokiem o 230 mln zł i wyniosła 
3 603 mln zł. Przyrost majątku był między innymi 
efektem realizacji programu inwestycyjnego. Nakła-
dy na zakup i budowę środków trwałych wyniosły 
w 2005 r. 651 mln zł, tj. ponad dwukrotnie więcej 
niż koszty amortyzacji. W porównaniu do stanu 
sprzed roku znacznie wzrosła wartość majątku do-
tyczącego maszyn i urządzeń technicznych (wzrost 
o 188 mln zł) oraz środków trwałych w budowie (ra-
zem z zaliczkami wzrost o 91 mln zł). 

zapasów wpływ miał także wzrost kosztów produk-
cji miedzi, z 6 660 zł/t miedzi w 2004 r. do 7 723 zł/t 
miedzi w 2005 r. 

Źródła pokrycia majątku

W 2005 r. podstawowe źródło fi nansowania akty-
wów stanowił kapitał własny, którego udział w sumie 
bilansowej wyniósł 56,6% (tj. 6 214 mln. zł). 

Na poziom kapitału własnego istotny wpływ miał 
wynik netto oraz zmiany w kapitale z aktualizacji 
wyceny. W 2005 r. Spółka zrealizowała zysk wyższy 
od zanotowanego w poprzednim roku o 892 mln zł 
(wzrost o 63,9%). Natomiast kapitał z aktualizacji 
uległ obniżeniu o 1 034 mln zł, głównie na skutek 
wyceny transakcji zabezpieczających w części sku-
tecznej (-1 472 mln zł). 

Na inwestycje długoterminowe składały się przede 
wszystkim akcje i udziały na kwotę 2 673 mln zł.

Największą pozycję aktywów obrotowych stanowiły 
inwestycje krótkoterminowe. Wśród nich domi-
nowały aktywa pieniężne, głównie w formie lokat 
krótkoterminowych, które w porównaniu do stanu 
z końca 2004 r. wzrosły pięciokrotnie z 318 mln zł 
do 1 641 mln zł. 

Wartość zapasów wzrosła do poziomu 1 134 mln zł 
(o 227 mln zł, tj. 25,0%) między innymi wskutek 
importu materiałów miedzionośnych. Na wartość 

Główną pozycję rezerw na zobowiązania tworzyły: 
zaktualizowana rezerwa na przyszłe świadcze-
nia pracownicze w kwocie 817 mln zł, rezerwa na 
koszty likwidacji kopalń w wysokości 379 mln zł 
oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w wysokości 323 mln zł. 

W zakresie zobowiązań krótkoterminowych blisko 
połowę stanowiły zobowiązania dotyczące instru-
mentów fi nansowych. Ich wartość w porównaniu do 
stanu na koniec 2004 r. wzrosła o 767 mln zł.

Struktura bilansu w latach 2004–2005
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Wskaźniki fi nansowe

Wskaźniki płynności stanowią relację majątku obro-
towego lub jego bardziej płynnej części do zobowią-
zań krótkoterminowych i utrzymują się na poziomie 
niezagrażającym bieżącymi zatorami płatniczymi.

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą Spółki

2003 2004 2005

Płynność bieżąca 1,18 1,23 1,39

Płynność szybka 0,75 0,77 0,99

ROA – stopa zwrotu z aktywów (%) 6,5 15,6 20,9

ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego (%) 15,2 26,2 36,8

Stopa zadłużenia (%) 41,0 24,0 28,2

Trwałość struktury fi nansowania (%) 75,2 75,0 70,6

Wyniki działalności

Inwestycje rzeczowe

W roku 2005 inwestycje fi nansowane były:

n ze środków własnych – 634 mln zł,

n z funduszy na ochronę środowiska – 16 mln zł 
(pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu).

Działalność inwestycyjna w 2005 r. ukierunkowana 
była przede wszystkim na realizację zadań odtworze-
niowych oraz o charakterze rozwojowym.  

Korzystny wynik fi nansowy był czynnikiem popra-
wiającym wartości wskaźników: zwrotu z aktywów 
(ROA), zwrotu z kapitałów własnych (ROE). Spłata 
kredytów w 2004 r. istotnie obniżyła stopę zadłuże-
nia przy zachowanym poziomie wskaźnika trwałości 
struktury fi nansowania. Zwiększenie zobowiązań 
dotyczących transakcji terminowych wpłynęło na 
pogorszenie tych relacji w 2005 r.

Główne kierunki działalności inwestycyjnej 
w latach 2006–2010 to:

n eksploatacja złoża w obecnych obszarach konce-
syjnych oraz poza aktualnymi obszarami konce-
syjnymi z wykorzystaniem najnowszych technik 
i technologii minimalizujących koszty operacyjne,

n dywersyfi kacja produkcji – budowa rafi nerii 
ołowiu, budowa linii do produkcji walcówki 
beztlenowej, rozważana jest również produkcja 
chemigipsów z odpadowego kwasu siarkowego,

Nakłady inwestycyjne

2003

2004

2005
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Ogółem

n zapewnienie zagospodarowania i zbytu kwasu 
siarkowego,

n minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko,

n inne inwestycje związane z obniżką kosztów.

Ponadto w roku 2006 planuje się podjęcie ostatecz-
nych decyzji w zakresie:

n zastąpienia transportu kolejowego przez hydro-
transport koncentratu do hut,

n modernizacji ciągu pirometalurgicznego w HM 
„Głogów” i HM „Legnica”.
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Wyniki działalności

Realizacja przewidywanych 
na 2005 rok wyników 
fi nansowych

W raporcie bieżącym z 21 października 2005 r. 
Spółka opublikowała założenia Prognozy wyników 
fi nansowych na 2005 rok – Aneks do Budżetu za-
twierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w tym 
samym dniu.

Projekcja przewidywała osiągnięcie w 2005 r. przy-
chodów ze sprzedaży produktów, towarów i mate-
riałów w wysokości 7 540 mln zł oraz zysku netto 
na poziomie 2 078 mln zł. 

Wyniki fi nansowe są korzystniejsze od planowa-
nych głównie za sprawą wyższych od zakładanych 
notowań metali, wyższego wolumenu sprzedaży 

miedzi i srebra oraz korzystniejszego kursu waluto-
wego przy ujemnych skutkach rozliczeń transakcji 
zabezpieczających. 

Efekt korzystniejszych od zakładanych warunków 
makroekonomicznych został ograniczony ujemną 
wyceną akcji metodą praw własności fi rmy DIALOG 
S.A. w wyniku przeprowadzonego testu na trwałą 
utratę wartości aktywów trwałych spółki i dokona-
niu w IV kwartale 2005 r. odpisu aktualizacyjnego 
w wysokości 184 mln zł.

  Prognoza 
21.12.2004 

*

Prognoza 
30.08.2005 

**

Prognoza 
21.10.2005 

***

Wykonanie 
2005

Realizacja 
prognozy

%
Przychody ze sprzedaży mln zł 5 936 7 217 7 540 8 000 106,1
Zysk netto mln zł 943 1 920 2 078 2 289 110,2
Średnioroczne notowania miedzi USD/t 2 550 3 200 3 553 3 684 103,7
Średnioroczne notowania srebra USD/kg 187 222 226 235 104,0
Kurs walutowy USD/PLN zł/USD 3,30 3,30 3,22 3,23 100,3
Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 552 552 552 560 101,4
Produkcja srebra t 1 219 1 230 1 230 1 244 101,1
Koszt jednostkowy produkcji zł/t 7 180 7 450 7 720 7 723 100,0
miedzi elektrolitycznej USD/t 2 175 2 258 2 394 2 388 99,7

    * Na podstawie Budżetu na rok 2005 zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 20 grudnia 2004 roku
  ** Na podstawie Korekty Budżetu na rok 2005 zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą 12 września 2005 roku
*** Na podstawie Aneksu do Budżetu na rok 2005 zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 21 października 2005 roku

Podstawowe założenia prognozy wyników i ich realizacja

25Raport Roczny 2005
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PrognozyPrognozy

Przewidywana sytuacja 
fi nansowa Spółki w 2006 r.

Budżet na 2006 r. – korekta, zatwierdzony na po-
siedzeniu Rady Nadzorczej 14 lipca 2006 r., zakłada 
uzyskanie:

n przychodów ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów w wysokości 10 196 mln zł, 

n zysku netto w kwocie 3 383 mln zł.

Istotne założenia prognozy: 
n Czynniki makroekonomiczne:

•  średnioroczne notowania miedzi elektrolitycz-
nej 5 800 USD/t, 

•  średnioroczne notowania srebra metalicznego 
11,00 USD/troz  (354 USD/kg),

•  średnioroczny kurs walutowy 3,15 PLN/USD. 
n Czynniki wewnętrzne:

•  produkcja miedzi elektrolitycznej 550 tys. t,
•  produkcja srebra metalicznego 1 156 t, 
•  całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi 

elektrolitycznej 8 880 zł/t,
•  nakłady na zakup i budowę środków trwałych 

858 mln zł.

Wzrost planowanych przychodów ze sprzedaży 
oraz zysku netto w relacji do 2005 r. wynika głów-
nie z zakładanych korzystniejszych warunków 
makroekonomicznych w zakresie notowań metali. 
Prognozowane przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów uwzględniają ujemny wynik 
na transakcjach zabezpieczających.

Wyższy planowany jednostkowy koszt produkcji 
miedzi elektrolitycznej w relacji do ubiegłego roku 
jest w głównej mierze skutkiem wzrostu ilości 
i wartości przerobu zewnętrznych materiałów mie-
dzionośnych. 

W rachunku wyników ujęto wycenę aktywów kapi-
tałowych według metody praw własności. Ponadto 
projekcja zakłada realizację warunkowej umowy 
zakupu akcji Polkomtel S.A. do końca 2006 r.

PrognozyPrognozy

Przewidywana sytuacja 
fi nansowa Spółki w 2006 r.
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Prognozy

Ocena możliwości realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych 

Wyniki finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok 
2005 pozwalają na realizację przyjętego planu in-
westycji kapitałowych, będącego integralną częścią 
Budżetu Spółki na rok 2006. Spółka zakłada wydat-
ki inwestycyjne na poziomie 361 mln zł, w tym 272 
mln zł stanowi kwota dotycząca planowanego pod-
wyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej 
„Energetyka” sp. z o.o. Podwyższenie kapitału tej 
Spółki związane jest z realizacją projektu rozbudo-
wy mocy elektroenergetycznych. 
W celu realizacji projektów inwestycyjnych zakłada 
się wykorzystanie środków własnych oraz obcych 
w postaci pożyczek, kredytów i innych. 

KGHM Polska Miedź S.A. prowadził także prace 
przygotowawcze inwestycji w Demokratycznej Re-
publice Konga. Inwestycja ta związana jest z budo-
wą instalacji hydrometalurgicznej, umożliwiającej 
przerób rud miedzi i kobaltu wydobytych i przewi-
dzianych do wydobycia na terenie Demokratycznej 
Republiki Konga. Przewidywany koszt inwestycji 
planowanej na lata 2006–2007 może wynieść około 
87 mln zł. Zakładano, iż środki finansowe mogą po-
chodzić z pożyczki udzielonej przez KGHM Polska 
Miedź S.A. na rzecz spółki zależnej KGHM Congo 
S.P.R.L. Spłatę pożyczki zakłada się w okresie pięciu 
lat po uruchomieniu zakładu. Aktualnie zakończono 
prace nad jego projektem technicznym. Ze względu 
na znaczny wzrost koniecznych nakładów w stosun-
ku do pierwotnie planowanych Zarząd nie podjął 
ostatecznej decyzji i prowadzi dodatkowe analizy 
w zakresie realizacji lub wyjścia z projektu. Podjęcie 

W roku 2005 w ramach restrukturyzacji Grupy Ka-
pitałowej, mającej na celu skupienie spółek o dużym 
znaczeniu dla ciągu technologicznego pod bezpośred-
nim nadzorem KGHM Polska Miedź S.A., dokonano 
zakupu od DSI S.A. akcji spółki PeBeKa S.A. i od 
KGHM Metale S.A. udziałów spółki PHP „MER
CUS” spółka z o.o. Dzięki tym operacjom połączony 
podmiot KGHM Metale DSI S.A. został wyposażony 
w środki finansowe na poziomie 51 mln zł. W związ-
ku z powyższym zakłada się, iż projekty inwestycyjne 
spółka KGHM Metale DSI S.A. będzie realizować ze 
środków własnych. 

ostatecznej decyzji o kontynuacji lub zamknięciu 
projektu planuje się na 2006 rok.

W związku z zawartą 10 marca 2006 r. umową 
w sprawie nabycia od TDC A/S akcji firmy Polkom-
tel S.A. w przypadku realizacji umowy KGHM 
Polska Miedź S.A. przewiduje, że sfinansuje trans-
akcję ze środków własnych. Ponadto Spółka zakła-
da uzyskanie dywidendy z firmy Polkomtel S.A. 
w 2006 roku.
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Nowoczesne technologie produkcji stosowane 

w kopalniach i hutach KGHM pozwalają na 

pełne wykorzystanie naszych naturalnych 

zasobów i potencjału produkcyjnego. KGHM 

Polska Miedź S.A. zdobył pozycję prefero-

wanego europejskiego dostawcy miedzi 

i srebra, stosując politykę dystrybucji i dostawy 

zawsze na czas (just-in-time) oraz stale 

doskonaląc jakość obsługi klienta.

Działalność podstawowa
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Baza zasobowa

Bazą surowcową dla podstawowego ciągu technolo-
gicznego KGHM Polska Miedź S.A. jest największe 
w Europie i jedno z największych na świecie złoże 
rud miedzi, leżące pomiędzy Lubinem, Sieroszowi-
cami i Głogowem.

Obecnie eksploatowane złoże rud miedzi występuje 
na głębokości od 600 do 1380 metrów. 

Szczególnie istotne znaczenie ekonomiczne dla Spół-
ki ma stosunkowo duża zawartość srebra w wydoby-
wanej rudzie miedzi (48 gramów w tonie urobku).

Obszary obecnie eksploatowane

Będące w dyspozycji Spółki koncesje upoważniają 
do prowadzenia wydobycia rud miedzi do 2013 r. 
w obszarach górniczych „Lubin”, „Małomice”, „Po-
lkowice”, „Sieroszowice” i „Rudna” oraz do 2015 r. 
w obszarze górniczym „Radwanice Wschód” i do 
2046 r. w obszarze górniczym „Rudna II”. 

Głogów Głęboki-Przemysłowy

25 listopada 2004 r. Minister Środowiska udzielił 
KGHM Polska Miedź S.A. koncesji na wydobywanie 
rud miedzi ze złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy” 
do roku 2054, ustanawiając równocześnie obszar 
i teren górniczy o tej same nazwie. Złoże zalega 
na głębokości 1100–1400 m. Zasoby tego złoża to 
ok. 26% zasobów eksploatowanych obecnie przez 
KGHM Polska Miedź S.A. W 2004 r. z kopalni 
„Rudna” rozpoczęto roboty udostępniające zasoby 
tego złoża.

Koncesje górnicze, których ważność upływa 
w 2013 r., zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami prawa będą mogły być przez Spółkę 
przedłużone do terminu zakończenia eksploatacji 
górniczej (wyczerpania zasobów).

Obszary rezerwowe

Występujące w sąsiedztwie eksploatowanych obecnie 
przez KGHM Polska Miedź S.A. złóż, udokumento-
wane obszary złożowe „Gaworzyce” i „Radwanice 
Zachód”, traktowane są jako obszary rezerwowe, 
które w przyszłości mogą być przedmiotem górni-
czego zagospodarowania.

Obszary o podwyższonej 
mineralizacji miedzi

W kierunku północno-wschodnim od eksploatowa-
nych obecnie złóż i przygotowywanego do zagospo-
darowania złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy” na 
głębokości do 1500 m występują obszary o stwier-

Oddział Górniczy/Obszar 
Górniczy

Zasoby 
rudy

(mln t)

Ilość Cu 
(mln t)

Ilość Ag 
(t)

„Lubin” 357 4,6 21 048

„Polkowice-Sieroszowice” 410 10,8 22 162

„Rudna” 544 9,8 22 902

„Głogów Głęboki-Przemysłowy” 292 7 23 003

KGHM Polska Miedź S.A. 1 603 32,2 89 115

Oddział Górniczy
Zasoby 

rudy
(mln t)

Ilość Cu 
(mln t)

Ilość Ag 
(t)

„Lubin” 171 2,5 12 844

„Polkowice-Sieroszowice” 278 7,9 16 194

„Rudna” 261 5,6 12 195

„Głogów Głęboki-Przemysłowy” 212 5,1 17 263  

KGHM Polska Miedź S.A. 922 21,2 58 496

Działalność podstawowa

Wielkość udokumentowanych zasobów rudy miedzi 
w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. stawia 
Polskę na 4–5. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o zasoby 
miedzi, oraz na 1. miejscu w przypadku zasobów srebra 
(wg U.S. Geological Survey, 2006 r.).

„Bytom Odrzański”

„Głogów”

OG „Rudna”

OG „Lubin”OG „Polkowice II”

OG 
„Sieroszowice I”

„Gaworzyce”

„Radwanice Zachód”

OG „Radwanice Wschód”

„Retków”

OG „Rudna II”

OG „Małomice”

OG „Głogów-Przemysłowy”

N

Stan zasobów bilansowych rud miedzi i metali (Cu, Ag) 
w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. 
(wg stanu na 31.12.2005 r.).

Stan zasobów przemysłowych rud miedzi i metali (Cu, Ag)
 w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. 
(wg stanu na 31.12.2005 r.).

dzonej podwyższonej mineralizacji miedziowej, 
„Głogów”, „Bytom Odrzański” i „Retków”, które 
z uwagi na brak aktualnych kryteriów bilansowości 
dla złóż rud miedzi poniżej 1250 m nie mają zasobów 
bilansowych rud miedzi. 
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Ciąg technologiczny KGHM

Działalność podstawowa

Ciąg technologiczny

Podstawowa produkcja Spółki jest zintegrowanym 
technologicznie procesem, w którym produkt koń-
cowy jednej fazy technologicznej stanowi półpro-
dukt wykorzystywany w kolejnej fazie. 

Wydobycie

Spółka wydobywa rudę miedzi we własnych kopal-
niach. Ruda zawierająca 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 mokro, a następnie w postaci zawiesiny 
w wodzie transportowana do maszyn flotacyjnych 

w celu uzyskania koncentratu miedzi. Koncentrat 
o zawartości od 18 do 28 % miedzi przewożony jest 
do hut.  

Wytapianie

W hutach koncentrat jest przerabiany do postaci 
miedzi konwertorowej (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 hutach w procesie rafinacji elektrolitycznej. 

Rafinacja elektrolityczna

Proces przebiega w wannach elektrolitycznych. Ano-
dy ulegają rozpuszczeniu w elektrolicie, po czym 
czysta miedź osadza się na podkładkach katodowych, 
tworząc miedź katodową o zawartości 99,99%. Zanie-
czyszczenia 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 metalurgicz-
nego jest metal Dore’a, z którego odlewane są anody, 
poddawane następnie procesowi elektrorafinacji. 
Otrzymane srebro o czystości 99,99% odlewane jest 
w gąski lub granulat. Tworzący się w procesie elek-
trorafinacji srebra szlam to surowiec wyjściowy do 
produkcji złota. 

Przetwórstwo miedzi

Walcówka i wlewki okrągłe 

Część miedzi katodowej poddawana jest dalszej prze-
róbce w oddziałach KGHM: w HM „Cedynia” prze-
twarzana jest na walcówkę w postaci drutu o średnicy 
8 mm, zwiniętego w kręgi o masie około 3–5 ton; 
w HM „Legnica” na wydziale odlewu ciągłego przetwa-
rzana jest na wlewki w postaci drągów miedzianych 
o przekroju okrągłym, ciętych następnie na wlewki 
o żądanej długości.

Ruda miedzi Koncentrat Cu Miedź blister Miedź elektrolityczna 
(katody)

Srebro Złoto

Walcówka Wlewki

Wydobycie rudy Wzbogacanie rudy Przetwórstwo miedzi

Ołów

Przetop w hutach               Rafinacja
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Pozycja Spółki na rynkach 
miedzi i srebra

Osiągane przez KGHM Polska Miedź S.A. wyniki 
produkcyjne plasują fi rmę w ścisłej czołówce produ-
centów miedzi i srebra. W rankingach producentów 
za rok 2005 fi rma zajęła:

n 6. miejsce wśród producentów miedzi 
rafi nowanej, 

n 3.  miejsce wśród producentów srebra.

Działalność podstawowa

2003

2004

2005
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Produkcja

W roku 2004 wolumen produkcji osiągnął rekordowe 
poziomy w dwóch podstawowych działach, jakimi są 
wydobycie rud oraz produkcja miedzi elektrolitycznej.

Produkcja górnicza
Wydobycie rud miedzi wzrosło o 127 tys. t (0,4%) do 
poziomu 30,4 mln t. Była to ruda o średniej zawar-
tości kruszcu 1,89%, niższej niż w roku 2004, kiedy 
wynosiła 1,97%. W wyniku obniżenia zawartości 
miedzi w rudzie zmniejszyła się produkcja miedzi 
w koncentracie. Stało się tak pomimo wzrostu uzysku 
w procesie wzbogacania i zmniejszenia strat w odpa-
dach końcowych. Jednocześnie mimo zmniejszenia 
się zawartości miedzi w nadawie wzrosła zawartość 
miedzi w koncentracie.

Produkcja hutnicza
Produkcja miedzi elektrolitycznej zwiększyła się 
o 10 tys. t (1,1%) i osiągnęła rekordowy poziom 
560 tys. t. Do tak znaczącego wzrostu produkcji przy-
czynił się większy niż w latach poprzednich udział 
wsadu obcego w postaci importowanego koncentra-
tu, miedzi blister oraz złomów. Uzupełnienie wsadu 
własnego wsadem obcym pozwoliło wykorzystać 
w stopniu optymalnym możliwości produkcyjne hut.  

Produkcja pozostałych produktów hutniczych 
(srebro, walcówka, wlewki) jest pochodną skali pro-

dukcji miedzi elektrolitycznej i ro dzaju stosowanych 
surowców lub zapotrzebowania rynku. Wyjątek 
stanowi produkcja ołowiu, która nie jest bezpośred-
nio związana z technologią miedzio wą, a poziom 
produkcji wynika z posiadanych zdol ności. Obni-
żenie produkcji srebra to skutek prze robu surowców 
importowanych o relatywnie niskiej zawartości tego 
metalu. 
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Przetwórstwo miedzi  – produkcja walcówki i wlewków  
okrągłych (w tys. t)
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Sprzedaż

Rekordowym wynikom produkcyjnym zanotowa-
nym w roku 2005 towarzyszyły znakomite wyniki 
sprzedaży. Wielkość przychodów ze sprzedaży 
była najwyższa w historii firmy i osiągnęła poziom 
7 924 mln zł. Od poprzedniego rekordu ustanowio-
nego w 2004 r. była wyższa o 27%. Czynnikami, 
które w najistotniejszy sposób wpłynęły na znaczącą 
poprawę wyników sprzedaży, były wysokie notowa-
nia miedzi i srebra na rynku światowym, wyższe niż 
w roku 2004.

Miedź 
W 2005 r. podobnie jak w roku poprzedzającym 
odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży miedzi. 
Sprzedano 552 275 t miedzi i wyrobów z miedzi, tj. 
o 1,8% (9 594 t) więcej niż w 2004 r. Przychody ze 
sprzedaży tej grupy produktów wzrosły o 32,6%, 
tj. 1 658 mln zł, i stanowiły 85,2% przychodów ze 
sprzedaży ogółem. 

Srebro
Sprzedaż srebra w porównaniu z rokiem 2004 spadła 
do 1 250 t i była niższa o 8,5% (116 t). Mimo to przy-
chody ze sprzedaży srebra pozostały na prawie nie-
zmienionym  poziomie w porównaniu do roku 2004 
i osiągnęły wartość 902 mln zł. Pomimo niższego 
wolumenu sprzedanego srebra wysokie średniorocz-
ne notowania zapewniły utrzymanie przychodów ze 
sprzedaży srebra na poziomie poprzedniego roku. 
Udział przychodów ze sprzedaży srebra w wartości 
przychodów ogółem wyniósł w 2005 r. 11,4%. 

Miedź i wyroby z miedzi 85,2%

Srebro 11,4%

Pozostałe wyroby i usługi 3,4%

Udział w wartości przychodów ze sprzedaży podstawowych 
produktów (w %)
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Wydatki na prace badawczo-rozwojowe (mln zł)

2003

2004

2005 

0 2 4 6 8 10 12  (mln zł)

Górnictwo

Hutnictwo

Ogółem

Prace 
badawczo-rozwojowe

KGHM Polska Miedź S.A. w swojej działalności 
zwraca szczególną uwagę na zagadnienia rozwo-
ju, wdrożeń nowych technik i technologii. Dzia-
łalność badawcza i rozwojowa, ściśle związana ze 
strategią firmy, ukierunkowana jest na intensy-
fikację produkcji, obniżkę kosztów, dywersyfika-
cję produktową oraz minimalizację negatywnego 
oddziaływania na środowisko poprzez zastosowa-
nie najlepszych dostępnych technologii. Realiza-
cja zadań rozwojowych jest możliwa dzięki silne-
mu wsparciu ze strony jednostek naukowych. Na 
co dzień firma współpracuje z wieloma placówka-
mi naukowymi, do których między innymi nale-
żą: KGHM „CUPRUM” sp. z o.o. – CBR we Wrocła-

w górnictwie:

n badania alternatywnych rozwiązań zagospodaro-
wania złoża w obszarze „Głogów Głęboki-Prze-
mysłowy” w stosunku do opracowanych w modelu  
bazowym,

n prace dotyczące optymalizacji furty eksploatacji 
w aspekcie wykorzystania metali współwystępują-
cych w złożach rud miedzi, 

n prace studialne dotyczące możliwości zastosowa-
nia alternatywnych sposobów transportu koncen-
tratu miedzi z ZWR do HM „Głogów”, 

n poszukiwanie nowych metod i technologii prze-
róbczych umożliwiających zwiększenie uzysku 
miedzi i metali szlachetnych w procesach wzbo-
gacania, 

n prace dotyczące możliwości zagospodarowania 
odpadów przemysłu miedziowego, 

w hutnictwie: 

n intensyfikacja produkcji miedzi katodowej, 

n badania nowych technologii zagospodarowania 
odpadów ołowionośnych,

n określenie możliwości zastosowania technik 
sztucznej inteligencji do sterowania złożonymi 
agregatami metalurgicznymi na jednym z wybra-
nych etapów procesu przetopu zawiesinowego, 

n badania technologii dwuetapowego odmiedziowa-
nia żużla zawiesinowego. 

wiu, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Głów-
ny Instytut Górnictwa w Katowicach, Politech-
nika Wrocławska, Politechnika Śląska, Państwo-
wy Instytut Geologiczny w Warszawie, Akademia 
Medyczna we Wrocławiu, Akademia Rolnicza 
we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk w Krako-
wie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 
i wiele innych. Od kilku lat utrzymuje też kontakty 
z placówkami zagranicznymi z Finlandii (Outo-
kumpu) i Kanady (Dynatec). Do najważniejszych 
przedsięwzięć badawczych i rozwojowych należą: 
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Grupa Kapitałowa

fl otylla

Dookoła Polskiej Miedzi powstała Grupa 

Kapitałowa KGHM, poszerzająca nasze 

możliwości rozwoju. Cele spółek w niej 

skupionych to przede wszystkim wspomaganie 

podstawowego ciągu technologicznego 

KGHM oraz generowanie dodatkowych 

przychodów z działalności niezwiązanej 

z biznesem miedziowym. Spółki Grupy 

Kapitałowej prowadzą działalność wykracza-

jącą poza świat miedzi.
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Produkty i usługi podmiotów Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.

Nazwa jednostki Segmenty działalności

Wydobycie i przetwórstwo metali

 KGHM Polska Miedź S.A. wydobycie, przetwórstwo miedzi i metali szlachetnych

 Walcownia Metali Nieżelaznych 
 spółka z o.o. przetwórstwo metali nieżelaznych

Działalność inwestycyjna

 KGHM Metale DSI S.A.
działalność inwestycyjna, produkcja kruszyw, produkcja metali szlachet-
nych, kopalnictwo rud metali nieżelaznych, zagospodarowanie i sprzedaż 
nieruchomości

Budownictwo górnicze

 PeBeKa S.A. budownictwo; budowa tuneli drogowych, kolejowych, usługi górnicze

Handel

 KGHM Polish Copper Ltd. handel miedzią

 KGHM Kupferhandelsges. m.b.H. handel miedzią 

 KGHM Metraco sp. z o.o. handel metalami kolorowymi, substancjami chemicznymi, złomem miedzianym

 PHP „MERCUS” sp. z o.o. handel, produkcja wiązek przewodów elektrycznych

 PU „Mercus Bis” Sp. z o.o. handel art. budowlanymi i art. przemysłu metalowego 

Budowa i produkcja maszyn

 DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. produkcja maszyn, urządzeń i narzędzi górniczych, odlewnictwo metali

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 „Energetyka” sp. z o.o. wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej

Usługi

 INTERFERIE S.A. turystyka, hotelarstwo, działalność sanatoryjna

 „MCZ” S.A. ochrona zdrowia

 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. transport kolejowy i samochodowy, obrót paliwami

 DIALOG S.A. usługi telekomunikacyjne

 Polkomtel S.A. usługi telekomunikacyjne

 PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. usługi gastronomiczne, catering

 PU „Mercus Serwis” Sp. z o.o. usługi informatyczne

Prace badawczo-rozwojowe

 KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR działalność badawczo-rozwojowa

 CBJ sp. z o.o. badania i analizy techniczne

 INOVA Spółka z o.o. produkcja maszyn, prace badawczo-rozwojowe

Pozostałe działalności

 WFP Hefra SA produkcja i sprzedaż nakryć stołowych nierdzewnych, posrebrzanych i srebrnych

 DKE Spółka z o.o. przyjmowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, unieszkodliwianie 
ww. odpadów

 MINOVA-KSANTE Spółka z o.o. produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych, klejów

 WM „ŁABĘDY” S.A. dzierżawa nieruchomości, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości

 PCPM sp. z o.o. promocja wyrobów z miedzi

 „Zagłębie” Lubin SSA organizacja profesjonalnych zawodów sportowych, prowadzenie sekcji piłki 
nożnej
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Grupa Kapitałowa KGHM

Proces kształtowania struktury Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął się 12 września 
1991 r. Przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Gór-
niczo-Hutniczy Miedzi zostało skomercjalizowane 
i przekształcone w spółkę akcyjną KGHM Polska 
Miedź S.A. Z mocy ustawy o prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych Spółka weszła w posiadanie 
udziałów i akcji w dwóch spółkach prawa handlowe-
go, które należały do majątku trwałego przedsiębior-
stwa państwowego: KGHM Metraco sp. z o.o. oraz 
Cuprum Bank S.A. 

Po komercjalizacji firmy dążono konsekwentnie do 
tego, aby KGHM Polska Miedź S.A. koncentrował 
się na działalności podstawowej, jaką jest wydobycie 
i produkcja metali. Działalność innego typu była 
konsekwentnie wydzielana do osobnych spółek, 
działających na własny rachunek, tworzących Grupę 
Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

W następnych latach w wyniku restrukturyzacji 
KGHM Polska Miedź S.A. oraz w drodze bezpośred-
nich inwestycji kapitałowych (np. w telekomunika-
cję) grupa powiększała się o kolejne podmioty. 

Udział poszczególnych segmentów Grupy Kapi-
tałowej w przychodach ze sprzedaży w 2005 r.

Miedź i inne metale 89%

Telekomunikacja 6%

Inne 5%

Reorganizacja
Grupy Kapitałowej w 2005 r.

W 2005 r. realizowany był proces reorganizacji Gru-
py Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., który miał 
na celu uporządkowanie struktury właścicielskiej 
Grupy Kapitałowej oraz zmianę strategii wobec spó-
łek funduszowych – KGHM Metale S.A. i DSI S.A. 

Głównym założeniem reorganizacji Grupy Kapita-
łowej było dostosowanie jej struktury do obecnych 
potrzeb KGHM Polska Miedź S.A.:

n przejęcie bezpośredniej kontroli przez KGHM 
Polska Miedź S.A. nad najważniejszymi spółkami,

n uproszczenie struktury decyzyjnej,

n obniżenie kosztów zarządzania spółkami portfe-
lowymi,

n wprowadzenie wybranych spółek na warszawską 
Giełdę Papierów Wartościowych lub zbycie inwe-
storom branżowym.

W ramach reorganizacji KGHM Polska Miedź S.A.
nabył od swoich spółek funduszowych akcje 
PeBeKa S.A. oraz udziały PHP „MERCUS” sp. z o.o. 
Uznano, że ich związek z ciągiem technologicznym 
wymaga przejęcia bezpośredniej kontroli właści-
cielskiej. Ponadto w lipcu 2005 r. zakończono kon-
solidację wydziałów maszynowych DFM ZANAM-
LEGMET Sp. z o.o. oraz INOVA Spółka z o.o., 
której celem była koncentracja branży maszynowej 
w jednym podmiocie, ograniczenie nadmiernej dy-
wersyfikacji i obniżenie kosztów.

30 września 2005 r. miało miejsce połączenie spó-
łek KGHM Metale S.A. i DSI S.A., które nastąpiło 
poprzez przeniesienie całego majątku spółki przej-
mowanej, czyli DSI S.A., na spółkę przejmującą, 
tj. KGHM Metale S.A. Po połączeniu podmiotów 
spółka prowadzi działalność pod firmą KGHM 
Metale DSI S.A. Podstawowym zadaniem połączo-
nych spółek jest zmiana charakteru działalności 
z typowej dla funduszy inwestycyjnych na bezpośred-
nią działalność produkcyjną i usługową prowadzoną 
na obrzeżach KGHM Polska Miedź S.A., głównie 
w obszarach ekologii, kruszyw budowlanych oraz 
odzyskiwania metodami hydrometalurgicznymi 
metali towarzyszących. 
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Aktywa telekomunikacyjne

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

n jednostka dominująca – KGHM Polska Miedź S.A.,

n Polkomtel S.A., w którym KGHM Polska Miedź 
S.A. posiada 19,61% akcji – konsolidowana meto-
dą praw własności,

n DIALOG S.A. – spółka zależna, w której KGHM 
Polska Miedź S.A. posiada 100% udziału w kapi-
tale zakładowym. Wyniki tej spółki mają bezpo-
średnie przełożenie na wyniki skonsolidowanego 
sprawozdania Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A.

DIALOG S.A.

DIALOG S.A. jest operatorem telefonii stacjonar-
nej, który w latach 2003–2005 notował systema-
tyczny wzrost przychodów ze sprzedaży. W 2005 r. 
DIALOG S.A. uzyskał 501 mln zł przychodów ze 
sprzedaży (wobec 453 mln zł uzyskanych w 2004 r. 
– wzrost o 11%), wypracowując zysk na sprzedaży 
w wysokości 62 mln zł. Wynik na poziomie EBIT-
DA wyniósł 160 mln zł. Aktualizacja wartości 
składników majątku trwałego (wg MSR 36) prze-
prowadzona w 2005 r. na kwotę 184 mln zł spo-
wodowała, że w 2005 r. DIALOG S.A. odnotował 
stratę netto. 

DIALOG S.A. jest operatorem regionalnym działają-
cym głównie w Polsce południowo-zachodniej, lecz 
docierającym ze swoimi usługami również do kilku 
innych dużych miast Polski. Obszar, na którym działa 
sieć spółki DIALOG, zamieszkuje 3 mln osób. DIA-
LOG S.A. oprócz bezpośrednich usług głosowych 
świadczy usługi prefiksowe i usługi szerokopasmowe-
go dostępu do Internetu (xDSL). Spółka wykorzystu-
je własną sieć szkieletową w rejonach koncesyjnych 
i sieć opartą na łączach dzierżawionych na pozosta-
łym obszarze kraju.

Strategia firmy DIALOG S.A. na lata 2006–2012 
zakłada budowę bezprzewodowej sieci dostępowej, 
przebudowę sieci telefonii stacjonarnej do standardu 
NGN, szeroką ofertę dostępu do Internetu (xDSL) 
oraz uruchomienie usług „wirtualnej” telefonii ko-
mórkowej (MVNO) w oparciu o sieć Polkomtel S.A.

W pierwszej połowie 2006 r. nastąpiły zmiany w 
zarządzie spółki DIALOG S.A., m.in. na stanowisko 
prezesa zarządu został powołany Sławomir Szych. W 
tym samym okresie DIALOG S.A. wykupił swoje ob-
ligacje od KGHM Polska Miedź S.A. na łączną kwotę 
nominalną 200 mln zł.

Polkomtel S.A.

Wartość akcji Spółki Polkomtel S.A. na dzień 31 
grudnia 2005 r. w sprawozdaniu finansowym KGHM 
Polska Miedź S.A. wynosi 929 mln zł.

W 2005 r. Spółka osiągnęła EBITDA w wysokości 
2 301 mln zł. Wynik na działalności operacyjnej 
wyniósł 1 358 mln zł, co w stosunku do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 18%. 
Zysk netto Spółki zamknął się kwotą 1 067 mln zł, 
co stanowi wzrost w stosunku do 2004 r. o 16%.

Polkomtel S.A. jest czołowym operatorem telefonii 
komórkowej (sieci GSM i UMTS) na terenie Polski. 
W latach 2006–2007 Polkomtel S.A. przewiduje 
przyspieszenie inwestycji w technologię UMTS 
i osiągnięcie pozycji o najwyższej wartości w sekto-
rze usług telefonii komórkowej.

10 maja 2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Polkomtel S.A., podczas którego akcjo-
nariusze podjęli uchwałę, na mocy której Polkomtel 
S.A. dokonał wypłat w formie dywidend na rzecz 
akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, niepodzielonego zysku netto za lata 
poprzedzające 2005 r. oraz zysku netto za 2005 r. 
Łączna kwota dywidend wynosi 2 352 mln zł (co 
stanowi 114,75 zł na akcję) i została wypłacona 
akcjonariuszom w stosunku do posiadanych przez 
nich udziałów w kapitale zakładowym firmy Po-
lkomtel S.A. 17 lipca 2006 r. Z uwagi na to, że 
KGHM Polska Miedź S.A. posiada 19,61% udziału 
w kapitale zakładowym Polkomtel S.A., kwota 
dywidend przypadająca na rzecz KGHM Polska 
Miedź S.A. wyniosła 461 mln zł. 

10 marca 2006 r. 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 sprzedawcą zawarta została „Umowa 
w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zby-
cia akcji Polkomtel S.A.”. Zawarcie Umowy zostało 
poprzedzone zawarciem przez polskich akcjonariu-
szy firmy Polkomtel S.A. „Umowy Akcjonariuszy 
w sprawie nabycia akcji spółki Polkomtel S.A. 
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od TDC Mobile International A/S oraz podjęcia 
wspólnych działań w celu zbycia wszystkich akcji 
posiadanych w Polkomtel S.A.”.

W wyniku wystąpienia tzw. Zmiany Tytułu Wła-
sności w odniesieniu TDC Mobile International 
A/S pozostali akcjonariusze Polkomtel S.A. uzyskali 
prawo nabycia łącznie 4 019 780 akcji Polkomtel S.A. 
znajdujących się w posiadaniu TDC Mobile Interna-
tional A/S.

Zawarcie Umowy nastąpiło w wykonaniu przysłu-
gującego KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen 
S.A., PSE S.A. oraz Węglokoks S.A. prawa nabycia 
akcji objętych ofertą TDC Mobile International 
A/S. Z ofertą tą związany jest spór pomiędzy Vo-
dafone Americas Inc. a TDC Mobile International 
A/S, w związku z którym 24 lutego 2006 r. usta-
nowione zostało zabezpieczenie.

Na podstawie Umowy może dojść do nabycia przez 
KGHM Polska Miedź S.A. 980 486 akcji Polkomtel 
S.A. stanowiących około 4,78% kapitału zakłado-
wego Polkomtel S.A. za cenę nie wyższą niż 214,04 
euro za jedną akcję, to jest łącznie za cenę nie wyż-
szą niż 209 863 223,44 euro. W przypadku nabycia 
przez KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., 
PSE S.A. i Węglokoks S.A. akcji na podstawie Umo-
wy podmioty te razem z posiadanymi obecnie akcja-
mi będą miały łącznie ponad 75% ogólnej liczby akcji 
Polkomtel S.A.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawie-
szającym wygaśnięcie lub uchylenie w stosunku 
do akcji objętych Umową ustanowionego postano-
wieniem Sądu Okręgowego w Warszawie zabezpie-
czenia lub zabezpieczenia udzielonego przez inny 
organ orzekający (lub innego podobnego środka) 
zakazującego TDC Mobile International A/S zbycie 
akcji Polkomtel S.A. objętych Umową. 

Zgodnie z Umową polscy akcjonariusze Polkom-
tel S.A. jako kupujący uprawnieni są do odstąpienia 
od wykonania umowy nabycia akcji Polkomtel S.A. 
objętych Umową, jeśli do 10 marca 2009 r. (lub do 
innej daty uzgodnionej przez strony) nie spełni się 
powyższy warunek zawieszający lub do takiej daty 
będą istnieć inne okoliczności związane ze sporami 
pomiędzy Vodafone Americas Inc. i TDC Mobile 
International A/S, mogące stanowić przeszkodę 
w nabyciu od TDC Mobile International A/S akcji 
określonych w Umowie, w rezultacie czego Umowa 
w takiej dacie ulegnie rozwiązaniu.

Pozostałe najważniejsze spółki
Grupy Kapitałowej KGHM

Podmioty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź 
S.A. są ze sobą ściśle powiązane. Obraz powiązań 
spółek z Grupy Kapitałowej może odzwierciedlić 
fakt, że suma przychodów ze sprzedaży towarów, 
materiałów i produktów wszystkich spółek zależnych 
z uwzględnieniem obrotów wzajemnych w 2005 r. 
wyniosła 12 890 mln zł, z czego 3 861 mln zł stanowiła 
sprzedaż wewnętrzna. 

Pod względem wartościowym najistotniejsze obro-
ty wewnętrzne generują spółki wyspecjalizowane 
w handlu:

n Kupferhandelsges. m.b.H. oraz Polish Copper 
Ltd. są pośrednikami w zbycie głównych produk-
tów jednostki dominującej, tj. miedzi i srebra, 

n KGHM Metraco sp. z o.o., którego obroty z jed-
nostką dominującą stanowią 95,2% jej łącznych 
przychodów,

n PHP „MERCUS” spółka z o.o. Spółka ta jest głów-
nym zaopatrzeniowcem oddziałów Polskiej Miedzi 
w materiały do produkcji. 

Drugą istotną grupą spółek są podmioty świadczące 
usługi na rzecz ciągu technologicznego. Do takich 
spółek należą: 

n POL-MIEDŹ TRANS Spółka z o.o., która świad-
czy usługi w zakresie transportu towarowego ko-
łowego i kolejowego oraz jest dostawcą paliw dla 
jednostki dominującej i innych spółek z Grupy 
Kapitałowej, 

n „Energetyka” sp. z o.o., świadcząca usługi w za-
kresie dostaw energii cieplnej i elektrycznej, jak 
również dostaw chłodu oraz będąca dla kopalń 
i hut operatorem wodno-ściekowym,

n PeBeKa S.A. świadczącą usługi w zakresie robót 
górniczych dla kopalń,

n DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o., która sprze-
daje na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. i innych 
spółek Grupy Kapitałowej produkowane maszy-
ny i urządzenia oraz świadczy usługi remontowe 
na rzecz tych podmiotów.

Inną grupą spółek są podmioty świadczące usługi 
na rzecz pracowników, finansowane częściowo przez 
pracodawców. Do takich zaliczamy: Miedziowe 
Centrum Zdrowia S.A., realizujące usługi z zakresu 
medycyny pracy, oraz PHU „Lubinpex” sp. z o.o., 
świadczące usługi gastronomiczne. 
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KGHM Metraco
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka zajmuje się handlem metalami kolorowymi, 
wyrobami z tych metali oraz handlem surowca-
mi chemicznymi (kwas siarkowy, siarczan niklu 
i miedzi). Firma prowadzi również handel metalami 
szlachetnymi, odpadami i złomami oraz usługi spe-
dycyjne.

KGHM Metraco zajmuje się także kompleksową 
obsługą KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zaopa-
trzenia w surowce, materiały i produkty strategiczne 
dla ciągu technologicznego (ług posulfitowy, złom 
miedziany, węgiel, koks itp.). 

W 2005 r. KGHM Metraco rozpoczął inwestycję 
pn. „Rafineria ołowiu dla HM Legnica”. W drodze 
przetargu wybrano wykonawcę rafinerii, której 

moce produkcyjne 
wyniosą 30 000 t/rok 
ołowiu rafinowane-
go i stopów ołowiu. 
Zakończenie inwe-
stycji planowane jest 
na grudzień 2006 r.

W 2005 r. firma roz-
szerzyła swoją ofertę 

sprzedaży o nowe towary, takie jak: złomy stalowe, 
ołowiowe i kablowe oraz surowce chemiczne (pył 
solny, tlenek cynku, biel tytanowa, selenin sodu, 
chlorek cynku, siarczan magnezowy, siarczan cyn-
ku, siarczany miedzi).

Grupa Kapitałowa KGHM

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Produkcyjne „MERCUS”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma zajmuje się handlem hurtowym, detalicznym, 
importem i eksportem towarów i usług produkcyj-
nych. MERCUS jest także wytwórcą wiązek prze-
wodów elektrycznych dla producentów AGD oraz 
przewodów hydrauliki siłowej do maszyn i urządzeń 
górniczych. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyro-
bów jest uzyskanie Certyfikatu Jakości na zgodność 
z wymaganiami normy PN-ISO 9001:2001.

Głównym obszarem działania Spółki jest zaopatrze-
nie materiałowo-techniczne jednostek produkcyj-
nych wchodzących w skład KGHM Polska Miedź S.A. 
Niemniej jednak oferta skierowana poza KGHM jest 
także bardzo szeroka. Poprzez utworzone Centrum 
Logistyki Materiałowej Spółka dostarcza materiały 

i surowce do pro-
dukcji także dla in-
nych podmiotów go-
spodarczych. Posia-
da rozwiniętą sieć 
hurtowni i placówek 
handlu detaliczne-
go we wszystkich 
większych miastach 
regionu legnickiego. 

Własne Biuro Handlu Międzynarodowego unieza-
leżnia Spółkę od innych importerów.

W 2005 r. KGHM Polska Miedź S.A. podwyż-
szył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4,2 mln zł 
z przeznaczeniem na realizację inwestycji związa-
nej z produkcją wiązek elektrycznych.

Spółka planuje dalszą rozbudowę i doskonalenie 
zaplecza logistycznego dla świadczenia usług zaopa-
trzeniowo-magazynowych oraz zwiększenie wielkości 
sprzedaży wyrobów produkowanych przez Zakład 
Produkcji Elektro-Mechanicznej.

Udział Grupy KGHM w kapitale  Spółki 98,96%

Dane finansowe za lata 2004–2005

Wielkości (mln zł) 2004 r. 2005 r.

Przychody ze sprzedaży 774 753

Zysk netto 10 8,5

Kapitał zakładowy 2,5 2,5

Aktywa ogółem 79 93

Udział Grupy KGHM w kapitale Spółki 100%

Dane finansowe za lata 2004–2005

Wielkości (mln zł) 2004 r. 2005 r.

Przychody ze sprzedaży 428 555

Zysk netto 5,2 6,8

Kapitał zakładowy 6,4 6,4

Aktywa ogółem 113 139
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Grupa Kapitałowa KGHM

POL-MIEDŹ TRANS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka zajmuje się świadczeniem usług transporto-
wych (towarowy transport kolejowy, osobowy i to-
warowy transport drogowy) i obrotem produktami 
naowymi. Realizuje także remonty taboru kolejo-
wego i drogowego. Oferuje usługi spedycyjne oraz 
usługi laboratoryjne (analizy produktów naowych).

POLMIEDŹ TRANS jest głównym przewoźnikiem 
KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie transportu 
towarów i osób. Zaliczana jest do największych 
krajowych firm kolejowych wykonujących przewozy 
przy użyciu własnych wagonów i lokomotyw. Firma 
posiada również własne linie kolejowe. 

W 2005 r. POLMIEDŹ TRANS podpisała umowę 
handlową z Lotos Paliwa S.A. na dostawy produktów 
naowych. Flota trans-
portowa firmy po-
większyła się o jeden 
z najnowocześniejszych 
autobusów w Polsce.

Spółka ma w najbliż-
szych planach prze-
prowadzenie restruk-
turyzacji majątku, bu-
dowę nowych linii 
przemysłowych oraz organizację hydrotranspor-
tu koncentratu miedzi na rzecz KGHM Polska 
Miedź S.A.

„Energetyka”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka zajmuje się produkcją ciepła i energii elek-
trycznej oraz ich przesyłem i dystrybucją. „Energety-
ka” produkuje i dystrybuuje wodę pitną, odprowadza 
i oczyszcza ścieki socjalne, a także zagospodarowuje 
wody deszczowo-przemysłowe. Spółka posiada kon-
cesje Urzędu Regulacji Energetyki na działalność 
w zakresie usług energetycznych.

Energetyka kompleksowo zaopatruje w media ener-
getyczne KGHM Polska Miedź S.A. oraz zarządza 
gospodarką wodno-ściekową firmy. Zabezpiecza 
także potrzeby ciepłownicze okolicznych miast 
– Polkowice, Głogów i Lubin – zasilanych z własnych 
elektrociepłowni spółki. 

W 2005 r. w Spółce skoncentrowane zostało zarzą-
dzanie gospodarką wod-
no-ściekową oraz elek-
trociepłowniczą KGHM 
Polska Miedź S.A. Ze 
struktur Spółki wydzie-
lone zostały jednostki 
działalności pomocni-
czej.

Udział Grupy KGHM w kapitale Spółki 100%

Dane finansowe za lata 2004–2005

Wielkości (mln zł) 2004 r. 2005 r.

Przychody ze sprzedaży 423 441

Zysk netto 6,8 5,1

Kapitał zakładowy 140 140

Aktywa ogółem 214 226

Udział Grupy KGHM w kapitale Spółki 100%

Dane finansowe za lata 2004–2005

Wielkości (mln zł) 2004 r. 2005 r.

Przychody ze sprzedaży 144 217

Zysk netto 0,3 -1,6

Kapitał zakładowy 125 191

Aktywa ogółem 236 305
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Grupa Kapitałowa KGHM

Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń PeBeKa
Spółka Akcyjna

Przedmiotem działalności PeBeKa jest budowa ko-
palń wraz z infrastrukturą; drążenie tuneli drogo-
wych, kolejowych, szlakowych metra; budownictwo 
podziemne (np. stacje metra, garaże podziemne); 
rekonstrukcje historycznych wyrobisk górniczych; 
głębokie fundamentowanie, zabezpieczanie wyko-
pów budowlanych; budowa i remonty wszelkiego 
rodzaju rurociągów metodami bezwykopowymi.

Spółka jest podstawowym wykonawcą szybów oraz 
infrastruktury kopalń należących do KGHM Polska 
Miedź S.A. PeBeKa uczestniczy w budowie metra 
warszawskiego. Od ponad 20 lat prowadzi także ro-
boty renowacyjne w Kopalni Soli w Wieliczce. Firma 

zrealizowała wiele 
kontraktów ekspor-
towych na roboty 
górnicze i tunelowe 
(m.in. Hongkong, 
Niemcy, Algieria, 
Izrael, Turcja).

W 2005 r. Spółka 
wybudowała kolejny 
szyb dla KGHM Pol-

ska Miedź S.A. Została także wybrana na współwy-
konawcę przy budowie kolejnego odcinka warszaw-
skiego metra obejmującego: tunel B-20 i stację A-20 
„Park Kaskada”, szlak B-23 i stację A-23 „Młociny” 
wraz z węzłem komunikacyjnym.

Od 2005 r. PeBeKa S.A. jest członkiem Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Tunelowego – International 
Tunneling Association.

Dolnośląska Fabryka Maszyn 
ZANAM-LEGMET
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka zajmuje się produkcją maszyn dla górnictwa 
i kopalnictwa oraz maszyn budowlanych. Firma 
działa także na obszarze budownictwa infra-
strukturalnego, oferując kruszarki szczękowe 
i udarowe, przejezdne i stacjonarne. Świadczy rów-
nież usługi recyklingu, tj. kruszenia i sortowania 
odpadów budowlanych i mineralnych. Kolejną 
domeną, w jakiej firma prowadzi aktywną dzia-
łalność, jest produkcja wielkogabarytowych kon-
strukcji stalowych.

DFM ZANAM-LEGMET to kluczowy dostawca ma-
szyn górniczych dla kopalń KGHM Polska Miedź S.A.
Jest największą fabryką produkującą maszyny 

i urządzenia gór-
nicze na Dolnym 
Śląsku. Spółka może 
poszczycić się wyko-
nawstwem konstruk-
cji, tak unikalnych 
jak instalacje od-
siarczające i wysokie 
kominy (HM „Le-
gnica”).

W 2005 r. miało miejsce przejęcie wydziału mecha-
nicznego ze spółki INOVA Sp. z o.o. Jego celem jest 
koncentracja w ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. pro-
dukcji maszyn i urządzeń na rzecz KGHM Polska 
Miedź S.A.

Udział Grupy KGHM w kapitale Spółki 100%

Dane finansowe za lata 2004–2005

Wielkości (mln zł) 2004 r. 2005 r.

Przychody ze sprzedaży 180 194

Zysk netto 2,3 0,9

Kapitał zakładowy 12 30

Aktywa ogółem 73 88

Udział Grupy KGHM w kapitale Spółki 100%

Dane finansowe za lata 2004–2005

Wielkości (mln zł) 2004 r. 2005 r.

Przychody ze sprzedaży 280 268

Zysk netto 3,4 3,9

Kapitał zakładowy 17 27

Aktywa ogółem 131 129
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Grupa Kapitałowa KGHM

Centrum Badań Jakości
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka oferuje badania przemysłowe, środowiska 
pracy, środowiska naturalnego i żywności oraz  ana-
lizy techniczne. CBJ posiada akredytację przyznaną 
przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań 
fizykochemicznych. Wysoką jakość usług firmy gwa-
rantuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny 
z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-N 18001 
i OHSAS 1800.

Spółka wykonuje wszystkie badania przemysłowe 
i analizy dla potrzeb ciągu technologicznego KGHM 
Polska Miedź S.A.

W 2005 r. w CBJ sp. z o.o.:

n wdrożono dwanaście nowych metod badaw-
czych,

n uzyskano akredy-
tację 66 metod ba-
dawczych, przyzna-
ną przez Polskie 
Centrum Akredy-
tacji,

n uzyskano upraw-
nienia do posłu-
giwania się międzynarodowym znakiem akredy-
tacji ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Ar-
rangement), co oznacza, że sprawozdania Spółki 
zawierające wyniki z badań akredytowanych są 
uznawane na całym świecie.

INTERFERIE
Spółka Akcyjna

Spółka zajmuje się organizacją i sprzedażą usług 
turystycznych, sanatoryjno-leczniczych i hotelar-
skich w kraju i za granicą. Organizuje kursy szko-
leniowe, konferencje i sympozja. Prowadzi także 
działalność gastronomiczną. INTERFERIE S.A. są 
członkiem Polskiej Izby Turystyki, Dolnośląskiej 
Izby Gospodarczej oraz Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej. 

INTERFERIE S.A. to największa spółka branży 
turystycznej na Dolnym Śląsku i jedna z większych 
w Polsce. Firma posiada kilkanaście obiektów tu-
rystycznych, począwszy od wysokiej klasy hoteli, 
a skończywszy na ośrodkach kolonijnych. Są one 
zlokalizowane nad Bałtykiem (Świnoujście, Ko-
łobrzeg, Ustronie 
Morskie, Dąbki), w 
górach (Szklarska 
Poręba i Świeradów 
Zdrój) oraz nad je-
ziorami środkowo-
zachodniej Polski 
w Lubiatowie.

W 2005 r. najważniej-
szymi wydarzeniami 
w firmie INTERFERIE S.A. były:

n przygotowanie procesu upublicznienia Spółki,

n przeprowadzenie restrukturyzacji majątkowej, 

n rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów.

Udział Grupy KGHM w kapitale Spółki 100%

Dane finansowe za lata 2004–2005

Wielkości (mln zł) 2004 r. 2005 r.

Przychody ze sprzedaży 39 41

Zysk netto 2,3 4,2

Kapitał zakładowy 48 48

Aktywa netto 59 68

Udział Grupy KGHM w kapitale Spółki 100%

Dane finansowe za lata 2004–2005

Wielkości (mln zł) 2004 r. 2005 r.

Przychody ze sprzedaży 32 34

Zysk netto 1,3 2,7

Kapitał zakładowy 2,9 2,9

Aktywa ogółem 22 25
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Mocna 
kotwica
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Ludzie i środowisko

W centrum świata polskiej miedzi znajduje 

się człowiek. Wśród żywiołów ziemi, z którymi 

zmaga się i współpracuje, wytwarza miedź 

i srebro – tradycyjne surowce nowoczesności. 

Troskliwie chronimy też nasze środowisko 

naturalne, chcąc zachować dla przyszłych 

pokoleń pierwotną moc otaczających nas 

żywiołów. Wspólnie tworzymy bezpieczny 

i przyjazny dla życia mikrokosmos.
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Ludzie i środowisko

Zatrudnienie 
w KGHM Polska Miedź S.A.

Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. na 
koniec 2005 r. wynosił 17 677 osób i był o 0,8% 
niższy od stanu na koniec roku poprzedniego. 
Średnioroczne zatrudnienie w KGHM Polska 
Miedź S.A. wyniosło 17 599 i było niższe od za-
trudnienia w roku 2004 o 131 osób. Zmniejszenie 
zatrudnienia nastąpiło głównie w wyniku prze-
kazania pracowników byłego Oddziału Zakładu 
Gospodarki Wodą na podstawie art. 231 Kodeksu 
pracy do firmy „Energetyka” sp. z o.o. 

W warunkach porównywalnych (z uwzględnieniem 
171 osób zwolnionych w związku z wyłączeniem 
Oddziału ZGW ze struktury Spółki) stan zatrudnie-

nia w Spółce zwiększył się w stosunku do stanu na 
koniec 2004 roku o 81 osób.

W 2006 r. wielkość zatrudnienia planowana jest na 
poziomie zbliżonym do zatrudnienia w 2005 r.

Przeciętne wynagrodzenie

W 2005 r. zanotowano wysoki realny wzrost prze-
ciętnego wynagrodzenia w Spółce. Był on wynikiem 
podwyższenia o 9% stawek płac zasadniczych od 
1 stycznia 2005 r. na mocy Protokołu Dodatkowego 
Nr 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., wypłaty 
jednorazowych nagród specjalnych w łącznej wyso-
kości 150% miesięcznego wynagrodzenia oraz wy-
płaty wraz z wyrównaniem za 2004 rok dodatku za 
pracę w niedziele i święta wynikającego z art. 15111 
Kodeksu pracy. Ze względu na funkcjonujący system 
organizacji pracy ostatni z wymienionych składni-
ków wynagrodzenia miał zdecydowanie największy 
wpływ na poziom wynagrodzenia w zakładach gór-
niczych.

Wielozmianowy System Organizacji Pracy

Wprowadzenie od 2003 r. Wielozmianowego Syste-
mu Organizacji Pracy (WSP) pozwoliło na wzrost 
poziomu wydobycia rudy miedzi w kopalniach 
KGHM. Ponadto pozytywne skutki WSP uzyska-
no w zakresie lepszego wykorzystania dobowego 
dyspozycyjnego czasu pracy, poprawy wydajności, 

zmniejszenia stanu maszyn, poprawy bhp, zwłasz-
cza w odniesieniu do zagrożenia tąpaniami wskutek 
ograniczenia ilości osób pracujących jednocześnie 
na zmianie roboczej.

W KGHM Polska Miedź S.A. w sposób ciągły anali-
zuje się wyniki osiągane z wdrożenia nowego syste-
mu organizacji pracy oraz na bieżąco usprawnia się 
ten system w celu pełnego osiągnięcia zakładanych 
korzyści.

Stan zatrudnienia na koniec okresów (osoby)
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Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej 
w latach 2003–2005.

2003 
Ogółem zatrudnieni

Stanowiska nierobotnicze

Stanowiska robotnicze

Pozostali

Zatrudnienie 
w Grupie Kapitałowej

Największą liczbę zatrudnionych w Grupie Kapitało-
wej KGHM odnotowano w następujących spółkach:

n KGHM Polska Miedź S.A. – 17 677,

n PeBeKa S.A. – 1 567,

n POLMIEDŹ TRANS spółka z o.o. – 1 502,

n DIALOG S.A. – 1 008,

n DFM ZANAMLEGMET Sp. z o.o. – 970.

System Zarządzania 
Potencjałem Społecznym 
KGHM Polska Miedź S.A.

W 2005 r. zakończono prace nad opracowaniem 
systemowych rozwiązań w zakresie zarządza-
nia potencjałem społecznym w KGHM Polska 
Miedź S.A. Strategię personalną wytycza misja: 
„Wspierając naszych pracowników w rozwoju, re-
alizacji 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 r. powołano w Biurze Zarządu Wy-
dział Zarządzania Szkoleniami, którego zadaniem 
jest centralne zarządzanie budżetem szkoleń w ra-
mach Spółki w oparciu o jednolity tryb postępowa-
nia w zakresie polityki szkoleniowej – standaryzacja 
procedur.

We wszystkich oddziałach Spółki wdrożony został 
„System zarządzania kompetencjami”. Kluczowe 
znaczenie ma tutaj motywowanie pracowników do 
kształcenia oraz organizowanie różnych form zdo-
bywania wiedzy i umiejętności w zakresie pożąda-
nym przez KGHM. 

Działania kadrowe w Grupie Kapitałowej w 2005 r.
ukierunkowane były na wprowadzanie metod i tech-
nik  zarządzania zwiększających efektywność reali-
zowanych w spółkach procesów, przygotowywania 
kompetencji pracowników do realizacji założeń stra-
tegii przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

(osoby)
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Ochrona środowiska

KGHM Polska Miedź S.A. w 2005 r., podobnie jak 
w latach poprzednich, realizował swoje zadania 
produkcyjne przy jednoczesnej dbałości o otacza-
jące środowisko naturalne. Dotrzymanie rygory-
stycznych norm środowiskowych wynikających 
z prawa krajowego i unijnego możliwe jest zarówno 
dzięki systematycznemu modernizowaniu istnie-
jących urządzeń służących ochronie środowiska, 
jak i nowym inwestycjom w tej dziedzinie. W roku 
ubiegłym Spółka wydała na realizację przedsięwzięć 
typowo ekologicznych 49 mln zł, a ponadto 23 mln zł 
na inwestycje kwalifikowane jako rozwojowe lub dla 
podtrzymania produkcji, ale o istotnym znaczeniu 
ekologicznym.

Głównymi przedsięwzięciami typowo eko-
logicznymi zrealizowanymi w 2005 r. były:

n modernizacja fabryki kwasu siarkowego w HM 
„Legnica”,

n modernizacja filtra workowego i instalacji gazów 
ubogich wentylacyjnych z przestrzeni między-
dzwonowej rejonu załadunku pieców szybowych 
HM „Legnica”,

n modernizacja elektrofiltrów odpylni gazów kon-
wertorowych w HM „Legnica”,

n odtworzenie prasy Larox filtrującej szlamy z mo-
krej odpylni gazów w HM „Legnica”, 

n przebudowa zakładowego składowiska odpadów 
„Polowice” przy HM „Legnica”,

n budowa instalacji do utylizacji gazów z odciągów 
znad otworów spustowych pieca zawiesinowego 
w HM „Głogów”,

n modernizacja stacji wentylatorowej szybu P-VII 
w zakresie ograniczenia emisji hałasu,

n modernizacja zespołu urządzeń odpylających 
rozdrabialni ZWR „Rudna”,

n melioracje gruntów na przedpolu składowiska 
„Żelazny Most” przez Zakład Hydrotechniczny,

n system alarmowy nadzwyczajnych zagrożeń 
w rejonie składowiska „Żelazny Most”.

Ponadto wykonano następujące przedsięwzięcia, 
uznane za rozwojowe lub dla podtrzymania produk-
cji, ale o istotnym znaczeniu ekologicznym:

n wymiana dmuchaw gazu w fabryce kwasu siarko-
wego HM „Legnica”,

n modernizacja komór pieców wahadłowych na 
wydziale ołowiu w HM „Głogów”,

n wymiana węzła płucząco-chłodzącego oraz 
budowa węzła schładzania gazów i zabudowa 
turbodmuchaw w fabryce kwasu siarkowego 
HM „Głogów”,

n modernizacja kotła odzysknicowego za piecem 
zawiesinowym HM „Głogów”, 

n bariera studni głębinowych, piezometry i układ 
odprowadzania wód ze skarp składowiska „Że-
lazny Most”.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Łączne opłaty za korzystanie ze środowiska, odpro-
wadzone przez oddziały KGHM Polska Miedź S.A.
w 2005 r., wyniosły 81 mln zł. W porównaniu 
z rokiem poprzednim opłaty wzrosły o blisko 10%, 
przy czym największy wzrost dotyczy opłat za zrzut 
wód nadosadowych ze składowiska „Żelazny Most”. 
Największe kwoty dotyczą opłat za:

n składowanie odpadów – 63 mln zł, w tym 
60 mln zł za składowanie odpadów flotacyjnych,

n zrzut ścieków – 13 mln zł, w tym 12,6 mln zł za 
odprowadzanie wód ze składowiska „Żelazny 
Most”,

n emisję do powietrza – 4,3 mln zł, w tym 2,7 mln zł 
za emisję pyłowo-gazową z HM „Głogów”.

Stan formalnoprawny 

Wszystkie oddziały KGHM Polska Miedź S.A. po-
siadają aktualne i ważne decyzje administracyjne 
zezwalające na korzystanie ze środowiska. Opłaty 
z tytułu korzystania ze środowiska naliczane są zgod-
nie z prawem i uiszczane w terminie ustawowym.

Aktualnie najważniejszym zadaniem stojącym 
przed Spółką w zakresie ochrony środowiska jest 
posiadanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, 
które takich decyzji wymagają. Pierwsze w Spółce 
pozwolenie zintegrowane otrzymał w 2004 r. Za-
kład Hydrotechniczny na prowadzenie instalacji 
składowania odpadów z flotacji rud miedzi. Zgodnie 
z terminarzem zawartym w rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska w sprawie późniejszych terminów 
uzyskania pozwoleń zintegrowanych, obowiązują 
następujące terminy:

n 30 września 2006 r. dla instalacji do utylizacji od-
padowych kwasów przy ZWR „Rejon Polkowice”,

n 30 kwietnia 2007 r. dla HM „Głogów” i HM „Ce-
dynia”. 

Ludzie i środowisko
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Obecnie nie ma zagrożenia niedotrzymania termi-
nów uzyskania tych pozwoleń.

HM „Legnica” złożyła w październiku 2005 r. 
wniosek, przygotowany przez KGHM CUPRUM, 
i z dniem 30 grudnia 2005 r. uzyskała pozwolenie 
zintegrowane na prowadzenie instalacji.

Wnioski o pozwolenia zintegrowane dla ZWR, 
HM „Głogów” i HM „Cedynia” opracowuje również 
KGHM CUPRUM. 

Zamierzenia

Oddziały Spółki osiągnęły już docelowy poziom 
ekologiczny odnośnie do rozwiązań technicznych 
i wielkości emisji do środowiska. W tym zakresie nie 
nastąpią już żadne znaczące zmiany, co potwierdzają 
ustabilizowane wielkości emisji, opłat ekologicznych 
czy też uregulowany stan formalnoprawny.

W przyszłości konieczne będzie jednak wykonywanie 
bieżących remontów istniejących urządzeń, jak rów-
nież prowadzenie modernizacji z uwagi na zaostrza-
jące się przepisy prawne, w tym w związku z imple-
mentacją dyrektyw unijnych. Nadal w centrum uwagi 
będzie składowisko „Żelazny Most” i niedopuszcze-
nie do zwiększania się jego negatywnych wpływów 
w miarę rozbudowy, a także poszukiwanie i wprowa-
dzanie nowych technik zagospodarowania odpadów. 

Najistotniejsze zamierzenia inwestycyjne na rzecz 
ochrony środowiska, planowane na następne lata, to: 

n modernizacja węzła kontaktowego fabryki kwasu 
siarkowego HM „Legnica”,

n zakończenie modernizacji filtra workowego 
i instalacji hermetyzacji górnego odcinka pieców 
szybowych HM „Legnica”,

n kontynuacja modernizacji elektrofiltrów odpylni 
gazów konwertorowych w HM „Legnica”,

n kontynuacja rozbudowy składowiska odpadów 
przemysłowych „Polowice” w HM „Legnica”,

n kontynuacja budowy instalacji do utylizacji ga-
zów w HM „Głogów”,

n budowa składowiska żużla ołowionośnego z pie-
ców Dorschla w HM „Głogów”,

n kontynuacja budowy instalacji do produkcji che-
migipsu w HM „Głogów”,

n rozbudowa składowiska „Żelazny Most” i kon-
tynuacja dotychczasowych działań na rzecz 
ograniczenia jego wpływu na środowisko, w tym 
melioracje gruntów i budowa systemu alarmowe-
go nadzwyczajnych zagrożeń,

n zmiana technologii wytopu miedzi w HM „Gło-
gów” i związana z nią infrastruktura na rzecz 
ochrony środowiska po wykazaniu celowości 
ekonomicznej realizacji tego zadania.

Ludzie i środowisko
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w żaglach

Wokół polskiej miedzi zbudowaliśmy przyja-

zne dla ludzi otoczenie, w którym nowe trady-

cje przenikają teraźniejszość i przyszłość świata 

polskiej miedzi. Świadomi społecznej odpo-

wiedzialności popieramy działania pobudza-

jące aktywność gospodarczą, naukową i kultu-

ralną naszego regionu. Czerpiąc z zasobów tej 

ziemi, dzielimy się naszym dorobkiem z ludź-

mi, którym potrzebne jest wsparcie i życzliwa 

pomoc ratująca zdrowie, a często nawet życie. 
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Odpowiedzialność społeczna 
KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. jest liderem rozwoju go-
spodarczego. Spółka i firmy ściśle z nią związane od-
grywają rolę czynnika stabilizacji i bezpieczeństwa 
socjalnego dla dużej części społeczeństwa regionu 
(Legnica, Lubin, Głogów, Polkowice i inne).

KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnia około 17,5 tys. 
pracowników, w Grupie Kapitałowej KGHM pracuje 
kolejnych 10 tys. osób. Licząc zatrudnienie w firmach 
kooperujących z KGHM, można stwierdzić, że Polska 
Miedź zapewnia utrzymanie dla ponad 100 tys. osób.

Zaangażowanie KGHM Polska Miedź S.A. w sprawy 
regionu oznacza przede wszystkim troskę o utrzy-
manie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc 

Sponsoring
Strategia KGHM w zakresie sponsoringu zakłada 
przeznaczanie większości środków na realizację 
planowanych działań, zmierzających z jednej strony 
do promowania Spółki oraz regionu, z drugiej zaś  
do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć 
kulturalnych, sportowych, społecznych, dzięki któ-
rym Dolny Śląsk zaznacza swoją obecność na mapie 
Polski i Europy.

Kultura
Firma postrzegana jest jako fundator i mecenas 
kultury i sztuki. KGHM partycypuje w organizacji
i obejmuje patronaty nad znaczącymi przedsięwzię-
ciami, które są skierowane do społeczności regionu i 
całego kraju. KGHM wspiera m.in.:

n Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej 
w Lubinie,

pracy oraz kreowanie lokalnych i regionalnych 
inicjatyw pobudzających aktywność gospodar-
czą, sprzyjających tworzeniu nowych podmiotów 
i dywersyfikacji struktury gospodarczej. Ponadto 
partnerska współpraca z samorządami lokalnymi 
skutkuje wspólnie podejmowanymi inicjatywami 
i wzajemnym wsparciem.

KGHM Polska Miedź S.A. ściśle współpracuje 
z ośrodkami naukowymi i prowadzi szeroko zakro-
joną pomoc charytatywną. Finansowo wspiera dol-
nośląską kulturę, naukę, sport oraz służbę zdrowia.

n Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”,

n Galerię Sztuki i SATYRYKON w Legnicy,

n Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Nauka
Polska Miedź wspiera wyższe uczelnie i instytuty 
naukowe, tym samym zacieśnia współpracę i stwa-
rza swoisty pomost między przemysłem a środowi-
skiem naukowym. Firma finansowo i merytorycznie 
wspomaga przedsięwzięcia związane tematycznie 
z problemami rozwiązywanymi na potrzeby KGHM 
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i regionu. W 2005 r. Polska Miedź była zaangażowa-
na organizacyjnie i finansowo w licznych konferen-
cjach i sympozjach naukowych, jak:

n „Efektywność polskiego górnictwa przy zapo-
trzebowaniu na surowce rynku światowego”,

n „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwo-
ści wykorzystania pozostałości dawnych robót 
górniczych”,

n „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami 
mineralnymi”,

n „Polskie górnictwo surowców mineralnych i ener-
getyka – strategia rozwoju”.

Sport
KGHM Polska Miedź S.A. przez szereg lat aktyw-
nie angażuje się i wspiera działalność organizacji 
sportowych oraz podejmowane przez nie inicjatywy 

n Turnieju Tenisowego KGHM Polish Indoors 
2005, 

n XXIX Biegu Piastów, 

n 40. Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów Pia-
stowskich, 

n Mistrzostw Europy w Motocrossie w klasie 
250cc, 

n Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich CSI-
Wrocław 2005.

Darowizny
Darowizny przyznawane przez Zarząd służą przede 
wszystkim ratowaniu życia i zdrowia pracowników 
oraz emerytów i rencistów KGHM, wspieraniu dzia-
łalności instytucji i organizacji charytatywnych, 
dofinansowywaniu fundacji oraz innych podmio-

i przedsięwzięcia. Spółka sponsoruje kluby młodzie-
żowe, drużyny ligowe oraz międzynarodowe zawody 
sportowe.

Od kwietnia 2003 r. KGHM Polska Miedź S.A. jest 
większościowym udziałowcem w „Zagłębiu” Lu-
bin SSA. Jest także odpowiedzialny za działalność 
i funkcjonowanie klubu piłkarskiego, który wśród 
pracowników zagłębia miedziowego odgrywa dużą 
rolę promocyjną i integracyjną. 

Również w 2005 r. KGHM był jednym z głównych 
sponsorów cyklicznych wydarzeń sportowych, m.in.: 

tów prowadzących rehabilitację dzieci przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, udzielaniu pomocy 
placówkom szkolnym, opiekuńczo-wychowawczym 
w dawnym woj. legnickim.

KGHM zaangażował się w szeroką pomoc dla jed-
nostek prowadzących działalność prospołeczną 
o charakterze non-profit (np. domy dziecka, PCK, 
WOŚP, służba zdrowia, policja, szkolnictwo itp.) 
i realizuje ją zgodnie z przyjętą strategią Spółki.
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Fundacja Polska Miedź

Inicjatywa powołania Fundacji wynikała z polityki 
KGHM Polska Miedź S.A. wobec potrzeb społeczeń-
stwa lokalnego, regionu, a także kraju. Jej utworzenie 
nie było całkowicie nowym zamierzeniem polityki 
prospołecznej KGHM Polska Miedź S.A. Od po-
czątków istnienia przemysłu miedziowego na Dol-
nym Śląsku z wypracowanych środków wspierane 
były inicjatywy o rozmaitym charakterze, zarówno 
regionalne, jak i krajowe. Fundacja Polska Miedź 
jest jedynie kontynuatorem tych dobroczynnych 
i charytatywnych działań. Jest to dalszy i bardziej 
profesjonalny etap, oparty na nowej formie organiza-

cyjno-prawnej. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli 
na jeszcze bardziej efektywne wydatkowanie środków 
z budżetu spółki na tego typu cele. Nazwa Fundacji 
nawiązuje bezpośrednio do jej założyciela i fundatora. 
Działalność publiczną rozpoczęła 21 marca 2003 r.

Zadaniem Fundacji Polska Miedź jest wspomaganie 
i uzupełnianie zwłaszcza tych dziedzin życia, które 
często ze względu na sytuację budżetową państwa 
pozostają nienależycie dofinansowane. W statuto-
wym zakresie celów jej działalności zapisano m.in. 
wspieranie wybitnych przedsięwzięć kulturalnych, 
ratowanie obiektów zabytkowych, udzielanie wspar-

cia instytucjom naukowym, oświatowym i medycz-
nym; wspomaganie przedsięwzięć mających na celu 
zbliżenie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej, współpraca 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 propago-
wanie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Tradycja

KGHM kultywuje i promuje tradycje związane 
z działalnością firmy. Obchody świąt branżowych 
– górniczych i hutniczych – są wizytówką regionu. 
Obchodom jubileuszy i rocznic, które mają wymiar 
dbałości o historię firmy, towarzyszą przedsięwzięcia 
kulturalne, skierowane do całego regionu. Są to m.in. 

 

„Koncerty Noworoczne”, „Koncerty Plenerowe” 
z udziałem gwiazd wielkiej estrady; „Festyny Pol-
skiej Miedzi”, w których uczestniczą dziesiątki ty-
sięcy osób.
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Strategia

Nadrzędnym celem strategii Spółki jest wzrost 

jej wartości. Koncentracja na działalności 

wydobywczej i metalurgicznej to zasadniczy 

filar, na którym opiera się wizja rozwoju KGHM.  

W Spółce wdrażany jest system zarządzania 

wartością oraz Strategiczna Karta Wyników, 

umożliwiające skuteczny monitoring reali-

zacji przyjętych kierunków rozwoju i celów 

strategicznych.
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Strategia

Realizacja strategii Spółki 

W 2005 r. Spółka kontynuowała realizację przyjętej 
przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2002 r. Strategii 
rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapi-
tałowej na lata 2002–2006 oraz długookresowych 
założeń do roku 2016. Jednym z nadrzędnych celów 
w strategii Spółki jest wzrost jej wartości, który ma 
być osiągnięty poprzez realizację trzech podstawo-
wych kierunków strategicznych:

n wzrost wartości dotychczas posiadanych akty-
wów górniczo-metalurgiczno-przetwórczych, 

n rozwój (pozyskanie) dodatkowych aktywów gór-
niczo-metalurgiczno-przetwórczych związanych 
z produkcją miedzi,

Podjęto działania organizacyjno-techniczne ukie-
runkowane na dostosowanie posiadanej technologii 
produkcji (górnictwo, wzbogacanie rudy, hutnictwo) 
do prognozowanych parametrów złoża rud miedzi 
(miąższość pokładu, zawartość metali, warunki 
geotechniczne wyrobisk górniczych itp.), jakości wy-
dobywanej rudy i uzyskiwanego koncentratu miedzi. 
Ponadto realizowane są prace związane z poszuki-
waniem nowych technologii eksploatacji górniczej, 
podniesieniem efektywności procesu wzbogacania 
flotacyjnego rud miedzi oraz optymalizacji procesu 
technologicznego w hutach. Wprowadzono również 
nowe rozwiązania związane z zarządzaniem struk-
turą organizacyjną Spółki, których celem jest wzrost 
wydajności pracy i obniżka kosztów jednostkowych 
produkcji. W ramach działań, których celem ma być 
zwiększenie posiadanych przez Spółkę zasobów rud 
miedzi (tzw. aktywów zasobowych), kontynuowano 

n rozwój aktywów górniczo-metalurgiczno-prze-
twórczych dla innych metali. 

Rozpoczęto wstępne prace związane z programem 
modernizacji procesu pirometalurgicznego w hutach 
KGHM Polska Miedź S.A. (budowa pieca zawiesino-
wego) i budową instalacji do transportu hydraulicz-
nego koncentratu miedzi do hut. Kontynuacja powyż-
szych projektów uzależniona jest od pozytywnych wy-
ników analiz ekonomicznych obu tych przedsięwzięć. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami ekonomicznymi, 
realizacja tych inwestycji ma w przyszłości znacznie 
wpłynąć na zmniejszenie kosztów produkcji miedzi.

prace związane z udostępnieniem złoża „Głogów 
Głęboki-Przemysłowy”. Realizacja tego projektu 
zwiększy posiadaną przez Spółkę bazę zasobową, 
umożliwiając utrzymanie obecnego poziomu pro-
dukcji miedzi w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Dokonano oceny zasobowej i ekonomicznej złóż 
z obszaru „Starego zagłębia miedziowego” jak rów-
nież z obszarów złożowych sąsiadujących z obecnie 
zagospodarowanymi złożami (złoża „Niecka Gro-
dziecka”, „Wartowice”, „Wielowieś”, „Gaworzyce” 
i „Radwanice”). Przedmiotem analizy była również 
możliwość zagospodarowania  antropogenicznych 
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Strategia

nagromadzeń miedzi i pierwiastków towarzyszących 
w odpadach po procesach wzbogacania rud miedzi.

W zakresie inwestycji zagranicznych Spółka prowa-
dzi prace mające na celu dokonanie oceny zasadno-
ści kontynuacji projektu Kimpe w Demokratycznej 
Republice Konga oraz realizuje wstępne działania 
zmierzające do pozyskania za granicą złoża rud 
miedzi o niskich kosztach produkcji (Ameryka 
Łacińska, Afryka, kraje Azji i Pacyfiku). Nabycie 
aktywów górniczych (złoża rud miedzi) ma na celu 
pozyskanie dodatkowych źródeł koncentratu miedzi 
dla własnych hut.

Najważniejszym działaniem w 2005 r., nakierowa-
nym na rozwój działalności wydobywczej i metalur-
gicznej dotyczącej innych metali, było uruchomienie 
projektu związanego z rafinacją ołowiu. Efektem 
jego realizacji będzie budowa w HM „Legnica” wy-

działu rafinacji ołowiu, który będzie produkował 
ołów rafinowany oraz jego stopy. Realizacja tego 
przedsięwzięcia wpłynie również na zwiększenie 
dotychczasowej produkcji srebra. 

W odniesieniu do Grupy Kapitałowej realizowane 
były prace mające na celu przygotowanie decyzji 
Zarządu o ewentualnej rozbudowie mocy ener-
getycznych (projekt zakłada budowę dwóch elek-
trociepłowni gazowo-parowych zlokalizowanych 
w Polkowicach i Żukowicach) oraz budowie instala-
cji do produkcji kruszyw drogowych z wykorzysta-

niem odpadów pohutniczych. W roku 2005 wydzie-
lono oddział zajmujący się gospodarką wodno-ście-
kową i włączono go do spółki „Energetyka” sp. z o.o.

Zakończono prace koncepcyjne nad wdrożeniem 
Strategicznej Karty Wyników jako narzędzia do 
realizacji przyjętej strategii i monitorowania jej 
realizacji. Cele strategiczne zostały zgrupowane 
w skorelowanych mapach strategii dla Spółki oraz 
wszystkich jej oddziałów w ujęciu czterech per-
spektyw: finansowej, rynkowej (klient), procesów 
wewnętrznych oraz rozwoju. Opracowano mierniki 
opisujące realizację celów przyjętych w strategii 
Spółki z uwzględnieniem mierników efektywności 
wykorzystania kapitału i tworzenia wartości eko-
nomicznej w KGHM. Zidentyfikowano i przypisa-
no poszczególnym celom inicjatywy strategiczne 
(przedsięwzięcia) wspierające ich osiągnięcie. 

Wdrożenie systemu zarządzania wartością oraz 
Strategicznej Karty Wyników umożliwi usprawnie-
nie procesu podejmowania strategicznych i opera-
cyjnych decyzji poprzez koncentrację na kluczowych 
czynnikach kształtujących wartość firmy.

Wymienione powyżej projekty i działania organi-
zacyjne, związane z realizacją przyjętych w strategii 
Spółki założeń, będą kontynuowane w 2006 r. – po 
uprzedniej szczegółowej analizie techniczno-eko-
nomicznej oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Nadzorczej Spółki.





Finansowe
Sprawozdanie

2005
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„Opinia niezależnego biegłego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

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 2005 r., 
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
10.977.254 tys. zł;

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 
1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk 
netto w kwocie 2.289.356 tys. zł;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
877.274 tys. zł;

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący 
wpływy pieniężne netto w kwocie 1.321.466 tys. zł;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi 
przepisami sprawozdania 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.

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 
potwierdzających kwoty i informacje wykazane 
w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało 
również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez 
Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy 
sporządzeniu sprawozdania finansowego, 
a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, 
że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę 
dla wyrażenia opinii. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności 
Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 
2005 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 przepisami prawa oraz statutem Spółki; 

c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową 
i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2005 r. 
oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 

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

Załączony skrócony raport finansowy KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (zwanej dalej „Spółką” został sporzą-
dzony przez Zarząd Spółki na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. („sprawozdanie finansowe Spółki”).

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r., na podstawie 
którego sporządzono załączony skrócony raport finansowy, i w dniu 16 marca 2006 r. wydaliśmy opinię o tym sprawozdaniu 
następującej treści:
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do 31 grudnia 2005 r. zgodnie z obowiązującymi 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami 
rachunkowości określonymi w Ustawie 
o rachunkowości.”

Naszym zdaniem przedstawiony poniżej skrócony 
raport finansowy jest zgodny we wszystkich 
istotnych aspektach ze zbadanym przez nas pełnym 
sprawozdaniem finansowym Spółki, które stanowiło 
podstawę jego sporządzenia.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej 
i finansowej Spółki oraz jego wyniku finansowego za 
okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 
należy czytać pełne sprawozdanie finansowe Spółki 
wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta 
dotyczącą tego sprawozdania finansowego.

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

Działający w imieniu 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
i przeprowadzający badanie:

Adam Celiński
Członek Zarządu

Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90033/7039

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych 
pod numerem 144

Warszawa, 16 marca 2006 r.
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w tys. zł

BILANS 2005 2004

A k t y w a   

I. Aktywa trwałe 7 078 691 6 551 525

      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 61 725 61 004

          – wartość firmy   

      2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 602 627 3 372 645

      3. Należności długoterminowe 1 759 1 815

          3.1. Od jednostek powiązanych

          3.2. Od pozostałych jednostek 1 759 1 815

      4. Inwestycje długoterminowe 2 691 428 2 809 706

          4.1. Nieruchomości   

          4.2. Wartości niematerialne i prawne   

          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 691 428 2 809 706

                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 654 301 2 749 094

                   – udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
                      wyceniane metodą praw własności 2 650 043 2 068 696 

                b) w pozostałych jednostkach 37 127 60 612

          4.4. Inne inwestycje długoterminowe   

       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 721 152 306 355

          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 719 762 304 811

          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 390 1 544

II. Aktywa obrotowe 3 898 563 2 396 911

      1. Zapasy 1 133 655 906 896

      2. Należności krótkoterminowe 711 716 641 643

          2.1. Od jednostek powiązanych 67 948 44 461

          2.2. Od pozostałych jednostek 643 768 597 182

      3. Inwestycje krótkoterminowe 2 047 964 842 100

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 047 964 842 100

                 a) w jednostkach powiązanych 212 197 9 000

                 b) w pozostałych jednostkach 192 158 512 514

                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 643 609 320 586

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 228 6 272

A k t y w a  r a z e m 10 977 254 8 948 436

Sprawozdanie finansowe
Spółka Akcyjna

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 Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2005 r.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Spółki  oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2005 r. należy czytać pełne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem z badania biegłego 
rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego.
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w tys. zł

BILANS 2005 2004

P a s y w a   

I. Kapitał własny 6 214 078 5 336 804

      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 2 083 888 1 629 743

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny -159 166 874 710

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe   

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -564 818

      8. Zysk (strata) netto 2 289 356 1 397 169

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

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 763 176 3 611 632

      1. Rezerwy na zobowiązania 1 666 358 1 460 034

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 322 626 242 236

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 817 019 710 992

                 a) długoterminowa 756 328 654 404

                 b) krótkoterminowa 60 691 56 588

          1.3. Pozostałe rezerwy 526 713 506 806

                 a) długoterminowe 414 701 442 077

                 b) krótkoterminowe 112 012 64 729

      2. Zobowiązania długoterminowe 40 489 39 050

          2.1. Wobec jednostek powiązanych 165 2 143

          2.2. Wobec pozostałych jednostek 40 324 36 907

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 805 065 1 945 207

          3.1. Wobec jednostek powiązanych 259 316 187 272

          3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 470 099 1 692 796

          3.3. Fundusze specjalne 75 650 65 139

      4. Rozliczenia międzyokresowe 251 264 167 341

          4.1. Ujemna wartość firmy   

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 251 264 167 341

                 a) długoterminowe 1 382 2 488

                 b) krótkoterminowe 249 882 164 853

P a s y w a  r a z e m 10 977 254 8 948 436

Wartość księgowa 6 214 078 5 336 804

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

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,07 26,68

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

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,07 26,68

Sprawozdanie finansowe, Spółka Akcyjna
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w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE  2005 2004

1. Należności warunkowe 65 722 105 267

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 

            – otrzymanych gwarancji i poręczeń   

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 65 722 105 267

           – otrzymanych gwarancji i poręczeń   

           – spornych spraw budżetowych 64 845 103 934

           – pozostałych tytułów 877 1 333

2. Zobowiązania warunkowe 38 040 8 410

    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 36 968 7 678

            – udzielonych gwarancji i poręczeń 36 968 7 678

    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 072 732

            – udzielonych gwarancji i poręczeń   

            – kar warunkowych 1 072 732

3. Inne (z tytułu) 458 734 473 839

    3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 11 337  

    – zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów 
       wynalazczych i innych niezrealizowanych umów 11 337  

    3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 447 397 473 839

    – zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 
       Skarbu Państwa 376 425 350 643

    – zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie  3 567

    – zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów 
       wynalazczych i innych niezrealizowanych umów 68 384 118 110

    – zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku itp.) 2 588 1 519

Sprawozdanie finansowe, Spółka Akcyjna
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w tys. zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2005 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 000 085 6 341 994
        – od jednostek powiązanych 1 595 571 1 250 080
            1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 924 195 6 241 302
            2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 75 890 100 692
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -4 723 734 -4 195 617
        – jednostkom powiązanym -968 359 -740 697
            1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -4 650 097 -4 101 484
            2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -73 637 -94 133
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 276 351 2 146 377
IV.  Koszty sprzedaży -74 461 -73 292
V.   Koszty ogólnego zarządu -495 124 -443 978
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 2 706 766 1 629 107
VII. Pozostałe przychody operacyjne 85 425 77 044
            1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
            2. Dotacje 673 663
            3. Inne przychody operacyjne 84 752 76 381
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -283 493 -152 122
            1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -86 -843
            2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -22 913 -9 436
            3. Inne koszty operacyjne -260 494 -141 843
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 508 698 1 554 029
X. Przychody finansowe 395 152 526 889
            1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 313 250
                – od jednostek powiązanych
            2. Odsetki, w tym: 93 966 128 719
                – od jednostek powiązanych 41 264 98 297
            3. Zysk ze zbycia inwestycji 9 942 41 666
            4. Aktualizacja wartości inwestycji 223 758 328 111
            5. Inne 67 173 28 143
XI. Koszty finansowe -269 287 -635 015
            1. Odsetki, w tym: -10 744 -41 781
                – dla jednostek powiązanych -1 221 -388
            2. Strata ze zbycia inwestycji   
            3. Aktualizacja wartości inwestycji -204 328 -415 491
            4. Inne -54 215 -177 743
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 634 563 1 445 903
   XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
            1. Zyski nadzwyczajne  304
            2. Straty nadzwyczajne  -304
    XIV. Zysk (strata) brutto 2 634 563 1 445 903
     XV. Podatek dochodowy -417 331 -295 552
            a) część bieżąca -520 834 -340 667
            b) część odroczona 103 503 45 115
   XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
            podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 72 124 246 818

XVIII. Zysk (strata) netto 2 289 356 1 397 169

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 289 356 1 397 169
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 200 000 000 200 000 000 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,45 6,99
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 200 000 000 200 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,45 6,99

Sprawozdanie finansowe, Spółka Akcyjna
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   2005 2004

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 336 804 4 006 502

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -529 363

   b) korekty błędów podstawowych   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
       porównywalnych 5 336 804 3 477 139

      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 1 629 743 1 194 236

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 454 145 435 507

                 a) zwiększenia (z tytułu) 1 018 963 435 507

                     – emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

                     – z podziału zysku (ustawowo)   

                     – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 997 169 411 557

                     – przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
                        środków trwałych 21 794 23 950

                 b) zmniejszenie (z tytułu) -564 818

                     – pokrycia straty -564 818

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 083 888 1 629 743

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 874 710 400 709

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 033 876 474 001

                  a) zwiększenia (z tytułu) 694 387 1 418 732

                      – skutki zmian zasad rachunkowości  29 780

                      – skutki w podatku odroczonym z tytułu zmian zasad rachunkowości  5 675
                      – rozliczenia instrumentów zabezpieczających 462 995 1 113 046
                      – wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej  270 231

                      – odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych 334  

                      – nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego 
                         podatku dochodowego 231 058  

                  b) zmniejszenia (z tytułu) -1 728 263 -944 731

cd. s. 73
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                      – zbycia środków trwałych -21 793 -23 919

                      – trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją -511 -1 176

                      – wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej -1 471 625 -628 701

                      – rozliczenia instrumentów zabezpieczających -234 334 -201 752

                      – nadwyżka rezerwy nad aktywem 
                         z tytułu odroczonego podatku dochodowego  -89 183

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -159 166 874 710

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   

                   a) zwiększenia (z tytułu)   

                   b) zmniejszenia (z tytułu)   

cd. ze s. 72
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            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 832 351 411 557

            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 397 169 411 557

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  118 030

                   b) korekty błędów podstawowych   

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu 
                   do danych porównywalnych 1 397 169 529 587

                   a) zwiększenia (z tytułu)   

                       – podziału zysku z lat ubiegłych   

                   b) zmniejszenia (z tytułu) -1 397 169 -411 557

                       – zasilenie kapitału zapasowego -997 169 -411 557

                       – wypłata dywidendy -400 000  

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  118 030

            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -564 818

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -682 848

                   b) korekty błędów podstawowych

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu 
                   do danych porównywalnych -564 818 -682 848

                   a) zwiększenia (z tytułu)   

                       – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 564 818

                       – pokrycie kapitałem zapasowym 564 818

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  -682 848

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -564 818

         8. Wynik netto 2 289 356 1 397 169

             a) zysk netto 2 289 356 1 397 169

             b) strata netto

             c) odpisy z zysku

  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 6 214 078 5 336 804

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
       (pokrycia straty) 5 514 078  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   2005 2004

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia   

     I. Zysk (strata) netto 2 289 356 1 397 169

    II. Korekty razem 214 636 320 574

         1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 
             metodą praw własności -72 124 -246 818

         2. Amortyzacja 291 304 272 977

         3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 42 762 -89 606

         4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -34 243 -62 591

         5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -54 295 -39 638

         6. Zmiana stanu rezerw 290 761 62 518

         7. Zmiana stanu zapasów -226 759 -129 964

         8. Zmiana stanu należności -70 025 -60 880

         9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 
             z wyjątkiem pożyczek i  kredytów 287 815 239 399

       10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -116 415 -66 600

       11. Inne korekty -124 145 441 777

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 503 992 1 717 743

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

     I. Wpływy 736 332 964 983

         1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 849 870

         2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

         3. Z aktywów finansowych, w tym: 733 509 959 703

             a) w jednostkach powiązanych 606 827 797 123

                 – zbycie aktywów finansowych 479 800 630 000

                 – dywidendy i udziały w zyskach 84 082 69 083

                 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 800  

                 – odsetki 41 145 98 040

                 – inne wpływy z aktywów finansowych   

             b) w pozostałych jednostkach 126 682 162 580

                 – zbycie aktywów finansowych 75 329 153 114

                 – dywidendy i udziały w zyskach 313 475

                 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

                 – odsetki 290 22

                 – inne wpływy z aktywów finansowych 50 750 8 969

         4. Inne wpływy inwestycyjne 1 974 4 410

     II. Wydatki -1 288 041 -1 355 904

         1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -644 509 -537 711

         2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

         3. Na aktywa finansowe, w tym: -628 960 -804 437

             a) w jednostkach powiązanych -539 926 -659 377

                  – nabycie aktywów finansowych -538 731 -654 528

                  – udzielone pożyczki długoterminowe -1 195 -4 849
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             b) w pozostałych jednostkach -89 034 -145 060

                  – nabycie aktywów finansowych -89 034 -145 060

         4. Inne wydatki inwestycyjne -14 572 -13 756

                  – udzielone pożyczki długoterminowe   

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -551 709 -390 921

 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

    I. Wpływy 43 199 239 553

         1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
             kapitałowych oraz dopłat do kapitału   

         2. Kredyty i pożyczki 43 199 239 553

         3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

         4. Inne wpływy finansowe   

    II. Wydatki -674 016 -1 519 773

         1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   

         2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -400 000  

         3. Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku   

         4. Spłaty kredytów i pożyczek -258 347 -1 473 430

         5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

         6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

         7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -7 738 -8 300

         8. Odsetki -7 931 -38 043

         9. Inne wydatki finansowe   

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -630 817 -1 280 220

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 321 466 46 602

 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 323 023 46 186

     – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 557 -416

 F. Środki pieniężne na początek okresu 322 044 275 442

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 1 643 510 322 044

     – o ograniczonej możliwości dysponowania 35 742 26 448
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2005 2004

a) środki trwałe, w tym: 2 963 047 2 823 982

     – grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10 593 10 233

     – budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 457 872 1 512 371

     – urządzenia techniczne i maszyny 1 446 599 1 258 452

     – środki transportu 32 219 33 108

     – inne środki trwałe 15 764 9 818

b) środki trwałe w budowie 639 221 548 384

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 359 279

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 3 602 627 3 372 645

Noty objaśniające do bilansu

w tys. zł

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2005 2004

a) w jednostkach zależnych 1 723 128 1 943 999

     – udziały lub akcje 1 718 870 1 263 601

     – dłużne papiery wartościowe  679 800

     – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

     – udzielone pożyczki  598

     – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 4 258 0 

        – opłacone niezarejestrowane kapitały w jednostce zależnej 4 258  

b) w jednostkach stowarzyszonych 931 173 805 095

     – udziały lub akcje 931 173 805 095

     – dłużne papiery wartościowe   

     – inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 

     – udzielone pożyczki   

     – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 

c) w pozostałych jednostkach 37 127 60 612

     – udziały lub akcje 23 338 23 338

     – dłużne papiery wartościowe   

     – inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 13 789 37 274

     – jednostki uczestnictwa 13 789 37 274

     – udzielone pożyczki   

     – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 691 428 2 809 706

w tys. zł

ZAPASY 2005 2004

a) materiały 276 753 37 257

b) półprodukty i produkty w toku 672 468 728 603

c) produkty gotowe 184 106 140 838

d) towary   

e) zaliczki na dostawy 328 198

Zapasy, razem 1 133 655 906 896
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2005 2004

a) od jednostek powiązanych 67 948 44 461

     – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 67 670 44 015

        – do 12 miesięcy 67 670 44 015

        – powyżej 12 miesięcy   

     – inne 278 446

     – dochodzone na drodze sądowej   

b) należności od pozostałych jednostek 643 768 597 182

     – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 499 715 369 589

        – do 12 miesięcy 499 715 369 589

        – powyżej 12 miesięcy   

     – z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
        i zdrowotnych oraz innych świadczeń 103 725 190 307

     – inne 40 328 35 830

     – dochodzone na drodze sądowej  1 456

Należności krótkoterminowe netto, razem 711 716 641 643

c) odpisy aktualizujące wartość należności 79 113 114 877

Należności krótkoterminowe brutto, razem 790 829 756 520

w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2005 2004

a) w jednostkach zależnych 212 197 9 000

     – udziały lub akcje   

     – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

     – dłużne papiery wartościowe 200 000  

     – inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 

     – udzielone pożyczki 12 197 9 000

     – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 

b) w pozostałych jednostkach 192 158 512 514

     – udziały lub akcje   

     – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

     – dłużne papiery wartościowe   

     – inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 

     – udzielone pożyczki  190 

     – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 192 158 512 324

        – instrumenty pochodne 192 158 512 324

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 643 609 320 586

      – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 465 2 797

      – inne środki pieniężne

      – inne aktywa pieniężne 1 641 144 317 789

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 047 964 842 100
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria/ 
emisja

Rodzaj 
akcji

Rodzaj 
uprzywi-
lejowania 

akcji

Rodzaj 
ograni-
czenia 
praw 

do akcji

Liczba akcji

Wartość 
serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej

Sposób pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

A* na 
okaziciela zwykłe brak 53 000 000 530 000

fundusz 
założycielski 

i część funduszu 
przedsiębiorstwa 

przekształ-
conego 

przedsiębiorstwa 
państwowego 
przeznaczona 

na kapitał 
zakładowy

1991-09-12 wg daty 
rejestracji

A na 
okaziciela zwykłe brak 147 000 000 1 470 000

przeniesienie 
do kapitału 

zakładowego 
Spółki części 

środków 
kapitału 

zapasowego

1997-05-16 1997-01-01

Liczba akcji, razem 200 000 000

Kapitał zakładowy, razem 2 000 000

Wartość nominalna jednej akcji 10 zł

* ilość akcji przyjęto w wysokości po podziale dokonanym na podstawie uchwały nr 3 NWZA z dnia 30.04.1997 r. (data rejestracji 16.05.1997 r.)

W ciągu roku 2005 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Na dzień 31 grudnia 2005 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.
Według informacji otrzymanych przez Spółkę, na podstawie art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościo-
wymi, na dzień 31 grudnia 2005 r. następujący akcjonariusze posiadali liczbę akcji stanowiącą 5% i więcej kapitału zakładowego 
Spółki i jednocześnie dającą prawo do 5% i więcej ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu:
1. Skarb Państwa - 88 567 589 akcji o łącznej wartości nominalej 885 675 890 zł, co stanowi 44,28% kapitału zakładowego Spół-

ki i odpowiada tej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (na podstawie zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2001 r.);
2. Deutsche Bank Trust Company Americas (bank depozytowy w programie kwitów depozytowych Spółki) - 10 013 016 akcji 

o łącznej wartości nominalnej 100 130 160 zł, co stanowi 5,01% kapitału zakładowego Spółki i odpowiada tej samej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu (na podstawie zawiadomienia z dnia 11 maja 2005 r.). Zgodnie z otrzymywaną kwartalnie 
informacją od banku depozytowego, liczba wyemitowanych na dzień 31 grudnia 2005 r. kwitów depozytowych wynosiła 7 
307 854, co odpowiada 14 615 708 akcjom o łącznej wartości nominalnej 146 157 080 zł. i stanowi 7,31% ogólnej liczby gło-
sów na walnym zgromadzeniu;

3. Lansdowne Partners Limited Partnership - 10 572 441 akcji o łącznej wartości nominalnej 105 724 410 zł, co stanowi 5,29% 
kapitału zakładowego Spółki i odpowiada tej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (na podstawie zawiadomienia z 
dnia 12 lipca 20005 r.).

Po dniu bilansowym Lansdowne Partners Limited Partnership obniżył zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki do pozio-
mu poniżej 5% i dnia 12 stycznia 2006 r. kontrolował, w imieniu funduszy którymi zarządzał, 9 282 114 akcji, co stanowi 4,64% 
kapitału zakładowego Spółki i odpowiada takiej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

w tys. zł

STAN POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2005 2004

a) stan na koniec okresu 414 701 442 077

    – koszty likwidacji kopalń 373 326 408 104

    – koszty likwidacji majątku trwałego postawionego w stan likwidacji 4 363 327

    – pozostałe rezerwy na przewidywane straty, wydatki i zobowiązania 37 012 33 646
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Noty objaśniające do bilansu

w tys. zł

STAN POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2005 2004

a) stan na koniec okresu 112 012 64 729

   – koszty likwidacji kopalń 5 434 7 890

   – zagospodarowanie majątku trwałego 2 595 6 938

   – potencjalne zobowiązanie budżetowe 2 893 10 416

   – sprawy w toku i inne zobowiązania 101 090 39 485

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2005 2004

a) wobec jednostek zależnych 258 486 186 339

     – 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: 0 

     – z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 225 245 181 453

        – do 12 miesięcy 225 245 181 453

        – powyżej 12 miesięcy   

     – zaliczki otrzymane na dostawy   

     – zobowiązania wekslowe   

     – inne (wg rodzaju) 6 343 4 886

        – z tytułu leasingu 1 990 1 978

        – pozostałe zobowiązania 4 353 2 908

b) wobec jednostek stowarzyszonych 830 933

     – 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: 830 933

        – do 12 miesięcy 830 933

        – powyżej 12 miesięcy   

     – zaliczki otrzymane na dostawy   

     – zobowiązania wekslowe   

     – inne (wg rodzaju)

c) wobec pozostałych jednostek 2 470 099 1 692 796

     – kredyty i pożyczki, w tym: 8 411 229 667

        – długoterminowe w okresie spłaty 8 411

     – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     – z tytułu dywidend   

cd. s. 80
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w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2005 2004

     – inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 366 160 620 376

        – z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 1 360 533 593 583

        – z tytułu faktoringu 5 627 26 793

     – z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 384 525 273 695

        – do 12 miesięcy 380 540 269 046

        – powyżej 12 miesięcy 3 985 4 649

     – zaliczki otrzymane na dostawy  2 914

     – zobowiązania wekslowe   

     – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 543 823 429 807

     – z tytułu wynagrodzeń 96 028 84 262

     – inne (wg rodzaju) 71 152 52 075

        – opłata eksploatacyjna 7 728 8 010

        – zobowiązania z tytułu leasingu 4 897 5 739

        – opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego 40 575 19 113

        – rozliczenie potrąceń z list wynagrodzeń 7 612 7 432

        – inne 10 340 11 781

d) fundusze specjalne (wg tytułów) 75 650 65 139

     – ZFŚS 44 786 46 257

     – inne fundusze 30 864 18 882

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 805 065 1 945 207

cd. ze s. 79

Noty objaśniające do bilansu
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w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

2005 2004

a) miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa 7 823 438 6 143 649

    – w tym: od jednostek powiązanych 1 486 938 1 162 180

b) energia  9 799

    – w tym: od jednostek powiązanych 486

c) usługi przerobu miedzi 122 207

    – w tym: od jednostek powiązanych  0 

d) sól 32 343 26 421

    – w tym: od jednostek powiązanych 32 343 26 421

e) pozostałe produkty 68 292 61 226

    – w tym: od jednostek powiązanych 47 859 35 398

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 7 924 195 6 241 302

   – w tym: od jednostek powiązanych 1 567 140 1 224 485

Noty objaśniające 
do rachunku zysków i strat

w tys. zł

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2005 2004

a) amortyzacja 291 304 272 977

b) zużycie materiałów i energii 1 910 502 1 822 044

c) usługi obce 885 856 827 806

d) podatki i opłaty 243 520 233 850

e) wynagrodzenia 1 393 202 1 192 464

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 412 928 348 483

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 85 848 78 609

    – koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 21 662 19 223

    – ubezpieczenia majątkowe i osobowe 18 592 18 251

    – podróże służbowe 6 094 5 768

    – pozostałe koszty 39 500 35 367

Koszty według rodzaju, razem 5 223 160 4 776 233

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 55 008 -119 099

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -53 224 -32 503

Inne korekty kosztu własnego (wielkość ujemna) -5 262 -5 877

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -74 461 -73 292

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -495 124 -443 978

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 650 097 4 101 484
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w tys. zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE 2005 2004
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 218 165 88 297
   – przyszłych kosztów likwidacji kopalń 21 030 7 573
   – likwidacji kopalni Konrad 178
   – świadczeń emerytalnych i podobnych zobowiązań 113 936 49 756
   – koszty napraw i likwidacji skutków pożarów 9 303
   – rezerwa na darowiznę dla jednostki powiązanej 8 960
   – zobowiązania wobec gmin 1 010 4 782
   – zobowiązania sporne 1 209 13 701
   – zobowiązania budżetowe z tytułu podatków 65 818
   – pozostałe 6 202 3 004

b) pozostałe, w tym: 42 329 53 546
   – koszty sprzedaży pozostałej 9 036 8 772
   – darowizny 10 731 14 678
   – pozostałe 22 562 30 096

Inne koszty operacyjne, razem 260 494 141 843

w tys. zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2005 2004
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 13 412 19 883
   – aktualizacja rezerwy z tytułu likwidacji kopalni Konrad 1 688 98
   – świadczeń emerytalnych i podobnych 7 909 10 393
   – zobowiązań budżetowych 1 657
   – pozostałych zobowiązań 2 158 9 392

b) pozostałe, w tym: 71 340 56 498
   – przychody ze sprzedaży pozostałej 9 036 8 772
   – odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania przyczyny jego dokonania 36 396 19 215
   – odzysk z likwidacji majątku trwałego 2 576 2 186
   – wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania 6 330 6 837
   – odpisanie zobowiązań 184 207
   – korekta podatku od nieruchomości z lat poprzednich 1 949 12 072
   – zwrot składek ubezpieczeniowych 7 829
   – inne przychody 7 040 7 209

Inne przychody operacyjne, razem 84 752 76 381

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

w tys. zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2005 2004
a) dodatnie różnice kursowe 
     – zrealizowane
     – niezrealizowane    
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 126
     – odsetki od podatku od nieruchomości 1 033
     – odsetki od podatku rolnego 93
c) pozostałe, w tym: 67 173 27 017
     – anulowane odpisy aktualizujące wartość należności 13 846 6 148
     – aktualizacja rezerwy na likwidację kopalń 8 986
     – rozwiązane rezerwy na ryzyko finansowe 1 110
     – wycena instrumentów wbudowanych do wartości godziwej 2 475
     – zysk z pozostałych inwestycji finansowych 50 750 8 969
     – inne przychody 1 467 439
Inne przychody finansowe, razem 67 173 28 143
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Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

w tys. zł
INNE KOSZTY FINANSOWE 2005 2004
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 21 438 49 928
     – zrealizowane 25 233 38 278
     – niezrealizowane    -3 795 11 650
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym: 32 777 127 815
    – prowizje bankowe 22 637
    – aktualizacja rezerwy na koszty likwidacji kopalń 25 221 22 557
    – umorzenie należności z tytułu opłat finansowych 70 507
    – odpisy aktualizujące należności z operacji finansowych 4 531 9 845
    – wycena instrumentów wbudowanych do wartości godziwej 78
    – inne koszty finansowe 3 025 2 191
Inne koszty finansowe, razem 54 215 177 743
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INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
Lp. Treść Aktywa finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Pozostałe zobowiązania Pożyczki udzielone 
i należności własne*

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu wymagalności

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży

1. Stan na początek okresu 337 456 314 396 303 227 327 437 717 214 23 338
2. ZWIĘKSZENIA 99 850 97 911 49 625 1 329 656 7 504
  – nabycie, założenie, zaciągnięcie 99 850 97 911 49 517 1 321 209 3 601
  – wycena 7 481
  – aktualizacja wartości 108 966 3 731
  – przekwalifikowanie  
  – inne 172

3. ZMNIEJSZENIA 302 224 272 989 264 540 3 819 510 862
  – zbycie, rozwiązanie, spłata 302 224 272 989 264 181 3 819 510 862
  – wycena  
  – aktualizacja wartości 359  
  – przekwalifikowanie   
  – inne

4. Stan na koniec okresu, z tego: 135 082 139 318 88 312 1 653 274 213 856 23 338
4.1 ujawnione w bilansie ze wskazaniem pozycji bilansowej 135 082 139 318 88 312 1 653 274 213 856 23 338

 Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały    23 338
 Długoterminowe aktywa finansowe – inne papiery wartościowe   13 789
 Krótkoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki  12 197  
 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe – instrumenty pochodne – handlowe 135 082   
 Krótkoterminowe aktywa finansowe – inne papiery wartościowe, 

inne dłużne instrumenty finansowe, obligacje skarbowe
 200 000  

Inne aktywa pieniężnie – lokaty 1 640 111

Inne aktywa pieniężne – niezapadłe odsetki od dłużnych papierów wartościowych, 
pożyczek, lokat

966 67

 Zobowiązania długoterminowe – kredyty/pożyczki  19 000    
 Zobowiązania długoterminowe – inne zobowiązania finansowe  21 489    
 Zobowiązania krótkoterminowe – kredyty/pożyczki  35 309    
 Inne zobowiązania finansowe – instrumenty pochodne handlowe  139 318    
 Inne zobowiązania finansowe – faktoring  5 627    
 Zobowiązania krótkoterminowe – inne zobowiązania finansowe  6 887  

4.2 w ewidencji pozabilansowej      

* Z należności własnych wyłączono należności i zobowiązania powiązane z fizyczną dostawą towarów.

Dodatkowe noty objaśniające
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w tys. zł

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
Lp. Treść Aktywa finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Pozostałe zobowiązania Pożyczki udzielone 
i należności własne*

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu wymagalności

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży

1. Stan na początek okresu 337 456 314 396 303 227 327 437 717 214 23 338
2. ZWIĘKSZENIA 99 850 97 911 49 625 1 329 656 7 504
  – nabycie, założenie, zaciągnięcie 99 850 97 911 49 517 1 321 209 3 601
  – wycena 7 481
  – aktualizacja wartości 108 966 3 731
  – przekwalifikowanie  
  – inne 172

3. ZMNIEJSZENIA 302 224 272 989 264 540 3 819 510 862
  – zbycie, rozwiązanie, spłata 302 224 272 989 264 181 3 819 510 862
  – wycena  
  – aktualizacja wartości 359  
  – przekwalifikowanie   
  – inne

4. Stan na koniec okresu, z tego: 135 082 139 318 88 312 1 653 274 213 856 23 338
4.1 ujawnione w bilansie ze wskazaniem pozycji bilansowej 135 082 139 318 88 312 1 653 274 213 856 23 338

 Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały    23 338
 Długoterminowe aktywa finansowe – inne papiery wartościowe   13 789
 Krótkoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki  12 197  
 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe – instrumenty pochodne – handlowe 135 082   
 Krótkoterminowe aktywa finansowe – inne papiery wartościowe, 

inne dłużne instrumenty finansowe, obligacje skarbowe
 200 000  

Inne aktywa pieniężnie – lokaty 1 640 111

Inne aktywa pieniężne – niezapadłe odsetki od dłużnych papierów wartościowych, 
pożyczek, lokat

966 67

 Zobowiązania długoterminowe – kredyty/pożyczki  19 000    
 Zobowiązania długoterminowe – inne zobowiązania finansowe  21 489    
 Zobowiązania krótkoterminowe – kredyty/pożyczki  35 309    
 Inne zobowiązania finansowe – instrumenty pochodne handlowe  139 318    
 Inne zobowiązania finansowe – faktoring  5 627    
 Zobowiązania krótkoterminowe – inne zobowiązania finansowe  6 887  

4.2 w ewidencji pozabilansowej      

* Z należności własnych wyłączono należności i zobowiązania powiązane z fizyczną dostawą towarów.

Dodatkowe noty objaśniające
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UJĘCIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH

Treść Aktywa finansowe 
– transakcje 

  zabezpieczające 
– instrumenty 

  pochodne

Zobowiązania 
finansowe 

– transakcje 
  zabezpieczające 

– instrumenty 
  pochodne

Stan na początek okresu 174 868 279 187
ZWIĘKSZENIA 33 877 1 182 864
 – nabycie, założenie, zaciągnięcie 33 877 1 182 864
 – wycena
 – aktualizacja wartości
 – przekwalifikowanie
 – inne
ZMNIEJSZENIA 151 669 240 836
 – zbycie, rozwiązanie, spłata 151 669 240 836
 – wycena  
 – aktualizacja wartości 
 – inne
Stan na koniec okresu 57 076 1 221 215

Dodatkowe noty objaśniające
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Skonsolidowane Sprawozdanie 

Finansowe  2005
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„Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (zwanej 
dalej „Grupą”), w której jednostką dominującą jest 
KGHM Polska Miedź S.A. (zwaną dalej „Jednostką 
dominującą”) z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 48, obejmującego: 

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 
31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów oraz 
kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 
11.101.951 tys. zł;

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 
wykazujący zysk netto w kwocie 2.107.770 tys. zł;

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale 
własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału 
własnego o kwotę 701.370 tys. zł;

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 
wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 
1.353.619 tys. zł;

e) informację dodatkową o przyjętych zasadach 
rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi 
przepisami skonsolidowanego 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 obowiązują-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości („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 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 
dla wyrażenia opinii. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności 
Grupy uwzględniają 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 finansowe we wszystkich istotnych 
aspektach: 

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

Załączony skrócony raport finansowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (zwanej 
dalej „Grupą”) został sporządzony przez Zarząd Spółki na podstawie zbadanego pełnego rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. („skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy ”).

Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2005 r., na podstawie którego sporządzono załączony skrócony raport finansowy Grupy, i w dniu 13 kwietnia 2006 r. 
wydaliśmy opinię o tym sprawozdaniu następującej treści:
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(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 2005 r. oraz 
wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
zatwierdzonymi przez Unię Europejską.”

Naszym zdaniem przedstawiony poniżej skrócony 
raport finansowy Grupy jest zgodny we wszystkich 
istotnych aspektach ze zbadanym przez nas pełnym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy, 
które stanowiło podstawę jego sporządzenia.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej 
i finansowej Grupy oraz jego wyniku finansowego za 
okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 
należy czytać pełne skonsolidowane sprawozdanie 

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

finansowe Grupy wraz z opinią i raportem z badania 
biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania 
finansowego.

Działający w imieniu 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
i przeprowadzający badanie:

Adam Celiński
Członek Zarządu

Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90033/7039

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych 
pod numerem 144

Warszawa, 13 kwietnia 2006 r.
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Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe

Stan na dzień

 SKONSOLIDOWANY BILANS 31 grudnia 
2005

31 grudnia 
2004

A k t y w a   

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 5 581 193 5 458 088

Wartości niematerialne 89 248 90 115

Nieruchomości inwestycyjne 28 250 9 878

Inwestycje w jednostki stowarzyszone 931 173 805 095

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 162 610 26 670

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 28 005 31 816

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 44 37 320

Pochodne instrumenty finansowe 20 548 19 329

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat

27 464

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 15 761 14 745

6 884 296 6 493 056

Aktywa obrotowe

Zapasy 1 244 576 1 034 311

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 912 669 810 243

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowgo 2 878 1 578

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 5 789

Pochodne instrumenty finansowe 171 645 494 145

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 878 321 523 174

4 210 089 2 869 240

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące 
w skład grupy zbycia

7 566

4 217 655 2 869 240

A K T Y W A  R A Z E M    11 101 951 9 362 296

Załączony skrócony raport finansowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie został sporzą-
dzony przez Zarząd Spółki na podstawie zbadanego pełnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej oraz jego wyniku finansowego za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. należy czytać pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, 
wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego.
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Stan na dzień

 SKONSOLIDOWANY BILANS 31 grudnia 
2005

31 grudnia 
2004

P a s y w a   

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki

Kapitał akcyjny 2 000 000 7 413 573

Pozostałe kapitały -810 388 201 550

Zyski zatrzymane 5 153 078 -1 976 873

6 342 690 5 638 250

Kapitały przypadające na udziały mniejszości 14 631 17 701

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 6 357 321 5 655 951

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 13 847 15 609

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania 63 388 53 781

Pochodne instrumenty finansowe 210 298 44 117

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 566 23 035

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 816 169 706 720

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 410 397 444 015

1 530 665 1 287 277

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 429 258 1 154 488

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania 48 477 273 074

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 397 963 299 441

Pochodne instrumenty finansowe 1 150 239 549 546

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 68 646 62 658

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 119 382 79 861

3 213 965 2 419 068

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 4 744 630 3 706 345

  

P A S Y W A  R A Z E M 11 101 951 9 362 296
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Za okres

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.
do 31.12.2005

od 01.01. 
do 31.12.2004

Przychody ze sprzedaży 9 029 496 7 322 729

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -5 626 487 -4 866 548

Zysk brutto ze sprzedaży 3 403 009 2 456 181

Koszty sprzedaży i marketingu -192 044 -154 560

Koszty ogólnego zarządu -661 924 -639 648

Pozostałe przychody / koszty netto 13 019 -13 406

Zysk z działalności operacyjnej 2 562 060 1 648 567

Koszty finansowe - netto -37 830 -153 216

Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności 210 160 181 924

Zysk przed opodatkowaniem 2 734 390 1 677 275

Podatek dochodowy -626 620 -300 822

Zysk netto 2 107 770 1 376 453

Z tego:

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 106 085 1 376 715

przypadający udziałowcom mniejszościowym 1 685 -262

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 
w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję) 

- podstawowy/rozwodniony 10,53 6,88
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Przypadające na akcjonariuszy Spółki
Przypa-

dające na 
udziały 

mniejszości

Razem 
kapitał 
własny

Kapitał 
akcyjny

Pozostałe 
kapitały 

Zyski za-
trzymane

Stan na 1 stycznia 2004 r. 7 413 573 -262 108 -3 353 588 17 963 3 815 840

Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

16 16

Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych 547 149 547 149

Podatek odroczony z tytułu zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych 

-83 507 -83 507

Suma przychodów/kosztów ujętych bezpośrednio 
w kapitale własnym

463 658 463 658

Zysk netto 1 376 715 -262 1 376 453

Suma ujętych przychodów/kosztów 463 658 1 376 715 -262 1 840 111

Stan na 31 grudnia 2004 r. 7 413 573 201 550 -1 976 873 17 701 5 655 951

Stan na 1 stycznia 2005 r. 7 413 573 201 550 -1 976 873 17 701 5 655 951

Przekształcenie danych na 01.01.2005 z tytułu 
przejścia na MSR 32 i 39

10 293 10 293

Stan na 1 stycznia 2005 r. po przekształceniu 7 413 573 201 550 -1 966 580 17 701 5 666 244

Straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

-16 -16

Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych -1 242 964 -1 242 964

Podatek odroczony z tytułu zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych (nota 23)

231 058 231 058

Suma przychodów/kosztów ujętych bezpośrednio 
w kapitale własnym

-1 011 922 -1 011 922

Zysk netto 2 106 085 1 685 2 107 770

Transakcje z udziałowcami mniejszościowymi -4 755 -4 755

Inne zmiany -16 -16

Suma ujętych przychodów/kosztów -1 011 938 2 106 085 -3 070 1 091 077

Pokrycie skutków przeszacowania kapitału 
zakładowego odniesionych w zyski zatrzymane 

-5 413 573 5 413 573

Dywidendy wypłacone -400 000 -400 000

Stan na 31 grudnia 2005 r. 2 000 000 -810 388 5 153 078 14 631 6 357 321
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Za okres

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01. 
do 31.12.2005

od 01.01. 
do 31.12.2004

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 178 349 2 114 091

Podatek dochodowy zapłacony -441 607 -158 637

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 736 742 1 955 454

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych -880 430 -728 297

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów 
trwałych

7 795 7 094

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych -152

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -34 367 -46 973

Nabycie pozostałych aktywów finansowych -3 912 -2 061

Wpływy ze zbycia i realizacji aktywów finansowych utrzymywanych do 
terminu wymagalności

40 430 58 209

Wpływy ze zbycia pozostałych aktywów finansowych 3 037 2 887

Nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat

-3 740

Wpływy z aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat

24 240

Odsetki otrzymane 584 267

Dywidendy otrzymane 84 395 69 155

Inne wydatki inwestycyjne 35 434 -209

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -726 686 -639 928

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Otrzymane kredyty i pożyczki 33 010 262 595

Spłata kredytów i pożyczek -270 320 -1 498 765

Odsetki zapłacone -10 339 -41 516

Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym -39 -78

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej -400 000  

Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego -7 109 -7 558

Inne wydatki finansowe -1 640 -521

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -656 437 -1 285 843

Przepływy pieniężne netto razem 1 353 619 29 683

Stan środków pieniężnych na początek okresu 523 174 494 591

Zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych 1 528 -1 100

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 1 878 321 523 174

     w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 49 053 29 926
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INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005

Miedź 
i metale 

szlachetne, 
inne produkty 

hutnicwa

Usługi 
telekomu-
nikacyjne 
i informa-

tyczne

Inne Wyłączenia Wartość 
skonsolido-

wana

P R Z Y C H O D Y

Sprzedaż na zewnątrz 8 075 793 496 664 457 039 9 029 496

Sprzedaż między segmentami 140 717 4 768 1 399 717 -1 545 202

Przychody ogółem 8 216 510 501 432 1 856 756 -1 545 202 9 029 496

W Y N I K

Wynik segmentu 3 107 334 -94 946 461 019 -318 298 3 155 109

Nieprzypisane koszty całej Grupy -593 049

Zysk operacyjny 2 562 060

Koszty finansowe netto -37 830

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 210 160

Zysk przed opodatkowaniem 2 734 390

Podatek dochodowy -626 620

Zysk netto 2 107 770

P O Z O S T A Ł E   I N F O R M A C J E

Aktywa segmentu 7 605 228 1 242 674 1 125 426 -339 659 9 633 669
Inwestycje w segment - w jednostki podporządko-
wane wyceniane metodą praw własności

929 035 2 138 931 173

Nieprzypisane aktywa całej Grupy 537 109

Skonsolidowane aktywa ogółem 11 101 951

Zobowiązania segmentu 2 453 449 92 904 316 279 -224 034 2 638 598

Nieprzypisane zobowiązania całej Grupy 2 106 032

Skonsolidowane zobowiązania ogółem 4 744 630

Nakłady inwestycyjne 650 499 106 812 119 250 -1 312 875 249

Amortyzacja środków trwałych 313 121 94 665 63 757 -6 098 465 445

Amortyzacja wartości niematerialnych 10 354 5 081 3 817 -19 19 233

Odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych 
ujęty w rachunku zysków i strat

2 089 190 699 839 193 627

Odpis z tytułu utraty wartości dotyczący wartości 
niematerialnych ujęty w rachunku zysków i strat

3 472 3 472

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości 
środków trwałych ujęte w rachunku zysków i strat

769 3 793 934 5 496

Inne koszty niepieniężne 250 306 8 791 20 003 -5 201 273 899
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Stan na dzień

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Grunty 14 942 14 554

Budynki i budowle 2 727 882 2 877 421

Urządzenia techniczne i maszyny 1 969 979 1 819 842

Środki transportu 96 567 93 541

Inne środki trwałe 57 115 41 457

Środki trwałe w budowie 714 708 611 273

Razem 5 581 193 5 458 088

Stan na dzień

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Koszty prac rozwojowych 7 860 6 755

Wartość firmy 701 701

Oprogramowanie komputerowe 24 336 28 019

Nabyte koncesje, patenty, licencje 18 379 16 207

Pozostałe 37 972 38 433

Razem 89 248 90 115

Stan na dzień

AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 28 005 31 816

   - akcje/udziały w spółkach zależnych, nie objętych konsolidacją 10 322 10 215

   - akcje/udziały w pozostałych spółkach nie notowanych na giełdzie 14 522 18 540

   - obligacje skarbowe 3 154 3 054

   - inne 7 7

Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, razem 28 005 31 816

Stan na dzień

AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE 
DO TERMINU WYMAGALNOŚCI

31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Wartość 
bilansowa

Wartość 
godziwa

Wartość 
bilansowa

Wartość 
godziwa

Długoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności:

44 44 37 320 50 027

   - inne papiery watościowe 44 44 37 320 50 027

Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności

5 789 5 789

   - obligacje komercyjne 5 789 5 789

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności, razem

44 44 43 109 55 816
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Instrumenty zabezpieczające z datą zapadalności do 12 miesięcy
Miedź

Kontrakty 
swap – 
zamiana ceny 
zmiennej na 
stałą 91 2 761 -410 118 -57 510

Kontrakty collar 111 2 511-2 868 781 -505 229 12 787 -138 817

Kupione opcje 
sprzedaży 117

Miedź suma 781 -915 347 12 904 -196 327

Srebro

Kontrakty 
swap – 
zamiana ceny 
zmiennej na 
stałą 11 850 6,6458 -88 197 7 412 -53 693

Kontrakty collar 1 500 7,00-9,5080 797 -3 491

Srebro suma 797 -91 688 7 412 -53 693

Waluty

Kontrakty 
forward 
– sprzedaż 180 000 3,3427 15 323 -12 76 581

Kontrakty collar 150 000 3,2024-3,5720 13 370 -3 870 58 642 -2

Kupione opcje 
sprzedaży 120 000 3,1250 6 257
Waluty suma 34 950 -3 882 135 223 -2

Stan na dzień
POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego

Wolumen/
Nominał

Cu (tys. t)
Ag (tys. troz)

Waluty 
(tys. USD)

Średnioważona 
cena/kurs

Cu (USD/t)
Ag (USD/troz)

Waluty 
(PLN/USD)

Aktywa 
finansowe

Zobowiąza-
nia finansowe

Aktywa 
finansowe

Zobowiąza-
nia finansowe

Wszyskie instrumenty pochodne zostały ujęte w bilansie według wartości godziwej.
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Stan na dzień
POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego

Wolumen/
Nominał

Cu (tys. t)
Ag (tys. troz)
Waluty 
(tys. USD)

Średnioważona 
cena/kurs

Cu (USD/t)
Ag (USD/troz)
Waluty 
(PLN/USD)

Aktywa 
finansowe

Zobowiązania 
finansowe

Aktywa 
finansowe

Zobowiązania 
finansowe

Instrumenty zabezpieczające z datą zapadalności powyżej 12 miesięcy
Miedź

Kontrakty swap – 
zamiana ceny 
zmiennej na stałą 30 2 601 -113 283

Kontrakty collar 30 2 300-2 898 1 608 -88 016 19 328 -29 951
Kupione opcje 
sprzedaży

30 2 500 5 073

Miedź suma 6 681 -201 299 19 328 -29 951

Srebro

Kontrakty swap – 
zamiana ceny 
zmiennej na stałą 1 -14 166

Kontrakty collar 1 500 7,00-9,50 1 441 -4 946
Srebro suma 1 441 -4 946 1 -14 166

Waluty

Kontrakty forward 
– sprzedaż 30 000 3,3354 2 514

Kontrakty collar 105 000 3,0571-3,7577 9 912 -4 053
Waluty suma 12 426 -4 053

Instrumenty zabezpieczające razem 57 076 -1 221 215 174 868 -294 139

Wszyskie instrumenty pochodne zostały ujęte w bilansie według wartości godziwej.

Stan na dzień

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE 
NALEŻNOŚCI

31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług 724 956 560 828

Pożyczki udzielone 1 009 190

Inne należności niefinansowe, w tym: 251 892 357 085

   - z tytułu podatków i innych świadczeń 158 373 271 877

Rozliczenia międzyokresowe czynne 60 563 54 686

Odpis aktualizujący wartość należności krótkoterminowych -125 751 -162 546

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto 912 669 810 243
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Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu przy za-
stosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem 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.

Stan na dzień

ZAPASY 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Materiały 320 525 83 892

Półprodukty i produkty w toku 696 552 754 506

Produkty gotowe 181 408 152 176

Towary 46 091 43 737

Wartość bilansowa zapasów razem: 1 244 576 1 034 311

Stan na dzień

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Środki pieniężne w kasie 759 448

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 34 465 68 559

Inne środki pieniężne 1 269 2 731

Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia 1 841 828 451 436

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 878 321 523 174

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o ograniczonej możliwości dysponowania 38 053 29 926

Na inne aktywa finansowe o terminie wymagalności do 3 miesięcy od dnia nabycia składają się głównie depozyty w kwocie 
1 840 838 tys. zł (451 338 tys. zł na dzień 31 grudnia 2004 r.) oraz odsetki od aktywów finansowych w kwocie 990 tys. zł 
(98 tys. zł na dzień 31 grudnia 2004 r.).

Stan na dzień

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE 
NALEŻNOŚCI

31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług 2 449 3 291

Inne należności niefinansowe 2 406 3 951

Rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym: 11 754 8 375

   - prawo wieczystego użytkowania gruntów ujmowane jako leasing operacyjny 6 133 8 032

Odpis aktualizujący wartość należności długoterminowych -848 -872

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto 15 761 14 745

Razem należności krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności, netto:

928 430 824 988
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Wartość godziwa zaciągniętych kredytów i pożyczek jest zbliżona do ich wartości bilansowej.

Stan na dzień

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 434 9 551

Inne zobowiązania niefinansowe 229 281

Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów 5 184 5 777

Razem zobowiązania długoterminowe 13 847 15 609

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 679 782 510 177

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 213 474 199 057

Inne zobowiązania finansowe 117 214 128 976

Inne zobowiązania niefinansowe 84 928 59 891

Fundusze specjalne 82 657 73 191

Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów 30 694 9 333

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów 220 509 173 863

Razem zobowiązania krótkoterminowe 1 429 258 1 154 488

Razem zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 1 443 105 1 170 097

Stan na dzień

KREDYTY, POŻYCZKI I INNE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Długoterminowe 63 388 53 781

Kredyty bankowe 8 823

Pożyczki 29 181 23 260

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 25 384 30 521

Krótkoterminowe 48 477 273 074

Kredyty bankowe 31 751 258 051

Pożyczki 10 492 7 752

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 6 234 7 271

Razem 111 865 326 855
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ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

OGÓŁEM 
zobowiązania

Nagrody 
jubileuszowe

Odprawy 
emerytalno-

rentowe

Ekwiwalent 
węglowy

Pozostałe 
zobowiązania 

na przyszłe 
świadczenia 
pracownicze

Wartość bieżąca zobowiązania 
- stan na 1 stycznia 2004 r.

743 092 221 390 139 989 380 418 1 295

Wartość bieżąca zobowiązań 
- stan na 31 grudnia 2004 r.

785 397 239 126 152 312 393 618 341

Koszty przeszłego zatrudnienia nie ujęte do 
dnia bilansowego

-16 019 -16 019

Wartość bilansowa zobowiązań 
- stan na 31 grudnia 2004 r.

769 378 239 126 136 293 393 618 341

z tego:
wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych 706 720 210 822 123 603 372 080 215
wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych 62 658 28 304 12 690 21 538 126

Wartość bieżąca zobowiązania 
- stan na 1 stycznia 2005 r.

785 397 239 126 152 312 393 618 341

Wartość bieżąca zobowiązań 
- stan na 31 grudnia 2005 r.

899 148 265 807 179 927 452 469 945

Koszty przeszłego zatrudnienia nie ujęte 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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I INNE OBCIĄŻENIA

OGÓŁEM Koszty 
likwidacji 

kopalń 
i innych 

obiektów 
technologicz-

nych

Koszty 
likwidacji 
środków 
trwałych 

i środków 
trwałych 

w budowie

Sprawy 
w toku i po-
stępowaniu 
sądowym

Pozostałe 
rezerwy na 
przewidy-

wane straty, 
wydatki 

i zobowią-
zania

Stan rezerw na 1 stycznia 2004 r. 511 737 414 793 7 304 11 504 78 136
Stan rezerw na 31 grudnia 2004 r. 523 876 416 139 7 265 27 781 72 691
z tego:
           rezerwy długoterminowe 444 015 408 115 327 642 34 931
           rezerwy krótkoterminowe 79 861 8 024 6 938 27 139 37 760

Stan rezerw na 1 stycznia 2005 r. 523 876 416 139 7 265 27 781 72 691
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
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Za okres

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY od 01.01. 
do 31.12.2005

od 01.01 
do 31.12.2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

  - miedź, metale szlachetne, produkty uboczne hutnictwa 7 915 296 6 225 410
  - energia 32 986 29 818
  - usługi 692 607 680 624
  - maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne typy urządzeń 14 364 17 858
  - pozostałe wyroby 246 353 268 799
  - towary 22 968 18 774
  - odpady i materiały 104 922 81 446
Razem 9 029 496 7 322 729

Za okres

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU od 01.01. 
do 31.12.2005

od 01.01. 
do 31.12.2004

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 484 678 454 714
Koszty świadczeń pracowniczych 2 444 492 2 067 897
Zużycie materiałów i energii 1 864 498 1 812 185
Usługi obce 1 176 610 1 058 733
Podatki i opłaty 303 094 285 743
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 51 006 39 210
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 18 780 17 661

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych nie aktywowanych w wartościach 
niematerialnych

10 329 8 709

Pozostałe koszty z tego: 241 930 64 743
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych 184 767 2 248

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI
Wartość odpisów z tytułu utraty wartości w podziale na kategorie aktywów w okresie obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Wartość 
dokonanego 

odpisu

Wartość 
odwróconego 

odpisu

Wartość 
wykorzystanego 

odpisu

Budynki i budowle 117 206 1 089 922
Urządzenia techniczne i maszyny 65 355 480 467
Środki transportu 374 126 2
Inne środki trwałe 63 8
Środki trwałe w budowie 10 629 3 793
Oprogramowanie komputerowe 3 413
Koncesje, patenty, licencje 59
Razem 197 099 5 496 1 391

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości w podziale na segmenty w okresie obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Wartość 
dokonanego 

odpisu

Wartość 
odwróconego 

odpisu

Wartość 
wykorzystanego 

odpisu

Segment I 2 089 769 1 366
Segment II 194 171 3 793
Segment III 839 934 25
Razem 197 099 5 496 1 391

cd. s. 103
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Za okres

KOSZTY FINANSOWE - NETTO od 01.01. 
do 31.12.2005

od 01.01. 
do 31.12.2004

Koszty odsetek: 10 018 35 691
     od kredytów bankowych i pożyczek 9 471 37 621
     z tytułu leasingu finansowego 547 -1 930
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych netto pochodzących od źródeł finansowania 
zewnętrznego

28 868 -14 192

Zmiany wysokości rezerw wynikającej z przybliżania czasu wykonania zobowiązania 
(efekt zwijania dyskonta)

25 221 15 777

Zyski/straty z tytułu wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych 
zabezpieczających w części nieefektywnej

-27 026 92 402

Pozostałe koszty finansowe netto 749 23 538
Ogółem koszty finansowe - netto 37 830 153 216

Stan na dzień
POZYCJE WARUNKOWE I POZOSTAŁE POZABILANSOWE 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004
Należności warunkowe 141 511 135 745
  - należności wekslowe 65 777 25 841
  - sporne sprawy budżetowe 64 963 104 298
  - otrzymane gwarancje 10 771 5 606
Zobowiązania warunkowe 80 983 77 588
  - zobowiązania wekslowe 18 996 34 819
  - udzielone gwarancje i poręczenia 58 347 40 538
  - sprawy sporne, sądowe w toku 2 568 1 499
  - kary warunkowe 1 072 732

Zobowiązania pozabilansowe z tytułu praw wdrożeniowych, projektów 
wynalazczych i innych niezrealizowanych umów

79 721 118 110

Za okres

ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ od 01.01. 
do 31.12.2005

od 01.01.
do 31.12.2004

Zysk podstawowy/zysk rozwodniony
Zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2 106 085 1 376 715
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) 200 000 200 000
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję) 10,53 6,88

Nie występują rozwadniające potencjalne akcje zwykłe.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU od 01.01. 
do 31.12.2005

od 01.01. 
do 31.12.2004

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 4 099 2 718
Odpisy aktualizujące wartość należności -29 318 -4 293
Inne koszty działalności operacyjnej 82 382 64 070
Razem koszty rodzajowe 6 595 417 5 809 595
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 157 384 213 084
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) 27 895 -120 353
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) -300 241 -241 570

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
sprzedaży i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu

6 480 455 5 660 756

cd. ze s. 102 Za okres
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