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Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied ź S.A.  
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finan sowego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalno ści Grupy 
Kapitałowej w roku obrotowym 2009  

 

Stosownie do postanowień § 20 ust. 2 punkty 1) i 3) Statutu KGHM Polska 
Miedź S.A. w dniu 29 marca 2010 roku Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A 
dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalności 
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009. 

Rada Nadzorcza podsumowała wnioski z powyŜszej oceny, po uprzednim 
zapoznaniu się z dokumentami przedłoŜonymi przez Zarząd Spółki, w szczególności: 

� skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009; 

� sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.  
w roku obrotowym 2009; 

� opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za rok 2009 wydanymi przez biegłego rewidenta. 

 
Wyniki oceny Rady Nadzorczej przedstawiają się jak poniŜej. 

 
I.  Struktura Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied ź S.A. 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupę Kapitałową stanowiły: 

- KGHM Polska Miedź S.A. -  jednostka dominująca 
- 30 jednostek zaleŜnych i pośrednio zaleŜnych. 

 
II. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego . 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obejmuje: 

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po 
stronie aktywów i pasywów wykazało sumy bilansowe 
w wysokości 14 897 425 tys. zł 

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 
dochodów, na które składa się:  

 o rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2009 r., który wykazuje zysk netto  
w wysokości   2 359 170 tys. zł 

 o inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2009 r., które wykazują zmniejszenie  
o kwotę      391 155 tys. zł 

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 
2009 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 
o kwotę 359 038 tys. zł 
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- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 
pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 
31 grudnia 2009 r., które wykazuje spadek środków 
pienięŜnych o kwotę 852 748 tys. zł 

- politykę rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

 

II.1 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finanso wej na dzie ń 31 grudnia 
2009 r. 

 Sumy bilansowe skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31 grudnia 2009 r. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 
zmniejszyły się w wartości 102 680 tys. zł. Główną przyczyną zmiany był 
spadek wartości środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów w związku z wypłatą 
dywidendy z podziału zysku za rok 2008 w jednostce dominującej. 
 
Struktur ę aktywów skonsolidowanych stanowi ą: 

 
1. Aktywa trwałe  w wysokości 9 807 639 tys. zł, co stanowi 65,8% sumy aktywów, 

w tym najistotniejsze pozycje: 

- rzeczowe aktywa trwałe 
 w wartości 7 673 437 tys. zł tj.78,2% aktywów trwałych 

- inwestycje w jednostki 
stowarzyszone 1 346 272 tys. zł  tj. 13,7% aktywów trwałych 

Zmiana wartości aktywów trwałych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 
2008 r. jest wynikiem głównie wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych z tytułu włączenia jednostek zaleŜnych do Grupy 
Kapitałowej.  

 
2. Aktywa obrotowe  w wysokości 5 083 112 tys. zł, co stanowi 34,1% sumy 

aktywów, w tym: 

- zapasy  2 072 434 tys. zł  tj. 40,8% aktywów obrotowych 
- naleŜności z tytułu 

dostaw i usług oraz 
pozostałe naleŜności 1 531 341 tys. zł tj. 30,1% aktywów obrotowych 

- środki pienięŜne i ich 
ekwiwalenty  1 197 077 tys. zł tj. 23,6% aktywów obrotowych 

Zmiana wartości aktywów obrotowych, w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 
2008 r., jest wynikiem: 

• przyrostu zapasów technologicznych oraz  
• zmniejszenia stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, co 

szczegółowo wykazano w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów 
pienięŜnych. 

 
3. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda Ŝy w wysokości 6 674 tys. zł, 

stanowiące 0,1% aktywów razem. 
 



 3 

Struktur ę pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji f inansowej 
stanowi ą: 

1. Kapitały własne  w kwocie 10 623 837 tys. zł, które stanowią 71,3% wartości 
pasywów, z czego: 

- kapitał akcyjny      2 000 000 tys. zł, 
- inne skumulowane całkowite dochody     126 301 tys. zł, 
- zyski zatrzymane     8 429 651 tys. zł, 
- kapitał udziałowców mniejszościowych      67 875 tys. zł. 

Nieznaczny spadek wartości skonsolidowanych kapitałów własnych  
w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. jest wynikiem zmniejszenia 
innych całkowitych skumulowanych dochodów, w szczególności dochodów  
z  instrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe przepływy pienięŜne.  

 
2. Zobowi ązania w kwocie 4 273 398 tys. zł, co stanowi 28,7% sumy pasywów, 

z czego: 

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 1 970 994 tys. zł, tj. 46,1% 
zobowiązań, w tym:  
zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w kwocie 1 183 350 tys. zł 
oraz rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciąŜenia w wysokości 
527 421 tys. zł. 

Przyrost zobowiązań długoterminowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 
2008 r. dotyczy aktualizacji wyceny wartości zobowiązań z tytułu świadczeń 
pracowniczych, dokonanej metodami aktuarialnymi. 

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2 302 604 tys. zł, tj. 53,9% 
zobowiązań, w tym pozycja najistotniejsza - zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 1 575 896 tys. zł, 

 
II.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych doch odów za okres  

od 1.01.- 31.12.2009 r. 

W skonsolidowanym rachunku zysków i strat za rok obrotowy osiągnięto:  

- przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w wysokości 
12 119 910 tys. zł, 

- koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w wysokości 
7 923 233 tys. zł.  

Wynikiem jest zysk brutto ze sprzedaŜy w wysokości 4 196 677 tys. zł; 

- zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) w wysokości 
3 423 128 tys. zł; 

- zysk netto na poziomie 2 359 170 tys. zł; z tego 2 358 602 tys. zł przypada 
na akcjonariuszy Jednostki Dominującej, a 568 tys. zł przypada 
udziałowcom mniejszościowym. 

Inne całkowite dochody wykazują zmniejszenie wartości w okresie obrotowym  
z tytułu: 

- wyceny i rozliczenia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy 
w wysokości (-) 8 411 tys. zł (netto); 

- wyceny i rozliczenia instrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe 
przepływy pienięŜne w wysokości (-) 382 744 tys. zł (netto). 
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II.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapital e własnym za okres od 
1.01.- 31.12.2009 r. 

Kapitał własny na koniec roku obrotowego osiągnął wartość 10 623 827 tys. zł.  
 
Kapitałem akcyjnym Grupy Kapitałowej w kwocie 2 000 000 tys. zł jest kapitał 
akcyjny Jednostki Dominującej tj. KGHM Polska Miedź S.A. 
 
Na dzień 31 grudnia 2009 roku strukturę własnościową kapitału stanowią: 

- Skarb Państwa           41,79%,  
- pozostali akcjonariusze (posiadający 

mniej niŜ 5% kapitału zakładowego)    58,21%, 
 

W roku 2009 nastąpił spadek kapitałów własnych Grupy Kapitałowej w kwocie 
359 038 tys. zł. Zmiana kapitału jest skutkiem wypracowania zysku netto za rok 
2009 w kwocie 2 359 170 tys. zł, podziału zysku za rok 2008 na wypłatę 
dywidendy w kwocie 2 336 000 tys. zł, zmian kapitału z tytułu wyceny  
i rozliczenia instrumentów zabezpieczających i aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaŜy w kwocie (–) 391 155 tys. zł (netto) oraz zwiększenia 
kapitału przypadającego na udziały mniejszości z tytułu nabycia w roku 2009 
jednostek zaleŜnych w kwocie 8 947 tys. zł. 

 
12 stycznia 2010 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Ministra Skarbu Państwa 
o sprzedaŜy przez Skarb Państwa w dniu 8 stycznia 2010 r. na rynku 
regulowanym 20 000 000 akcji KGHM Polska Miedź SA.   

Na dzień 31 marca 2010r. akcjonariat Spółki był następujący: 

- Skarb Państwa 31,79%, co stanowi 635 899 tys. zł wartości kapitału 
akcyjnego; 

- pozostali akcjonariusze (posiadający mniej niŜ 5% kapitału zakładowego): 
68,21%, co stanowi 1 364 101 tys. zł wartości kapitału akcyjnego. 

 
 
II.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych 

W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pienięŜnych, w okresie od 
1.01-31.12.2009 r. nastąpił spadek wartości netto środków pienięŜnych  
w wysokości 852 748 tys. zł. 

Stan środków pienięŜnych Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 roku 
wyniósł 1 197 077 tys. zł. 

Na przepływy pienięŜne netto wpłynęły: 

- przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (+) 2 720 749 tys. zł; 
- przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (-) 1 255 747 tys. zł; 
- przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (-) 2 317 750 tys. zł. 
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III. Sprawozdanie z działalno ści Grupy Kapitałowej w roku 2009, z którego 
moŜna przytoczy ć następujące informacje: 

• Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku 
2009 objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 30 jednostek 
zaleŜnych i wyceniła metodą praw własności jednostkę stowarzyszoną – 
Polkomtel S.A. 

• W działalności Grupy Kapitałowej główny zakres stanowi działalność 
Jednostki Dominującej obejmująca produkcję miedzi, metali szlachetnych  
i innych produktów hutnictwa. Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej to 
podmioty o róŜnorodnym zakresie działania. Oferują one produkty i usługi 
związane z podstawową działalnością KGHM Polska Miedź S.A. (m.in. 
budownictwem górniczym, produkcją energii elektrycznej i cieplnej, 
produkcją maszyn i urządzeń dla górnictwa, pracami badawczo-
rozwojowymi) lub usługami niezwiązanymi z obsługą ciągu technologicznego 
KGHM Polska Miedź S.A., takimi jak usługi telekomunikacyjne, 
transportowe, turystyczne i medyczne. 

• W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na koniec 2009 r. 
zatrudnionych było 28 884 pracowników, co oznacza zwiększenie stanu 
zatrudnienia o 406 etatów w porównaniu z rokiem 2008. Największe 
przeciętne zatrudnienie w 2009 r. w wysokości 18 370 etatów, wykazała 
KGHM Polska Miedź S.A. 

 
 
IV. Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza uznaje, Ŝe wyŜej 
wymienione sprawozdania zostały sporządzone: 

• zgodnie ze stanem faktycznym, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wyniki 
działalności gospodarczej za rok 2009 oraz sytuację finansową i majątkową 
Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 r., 

• prawidłowo zgodnie z wpływającymi na formę i treść sprawozdania 
finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań 
finansowych, w tym równieŜ zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE. 

 

Kierując się wynikami powyŜszej oceny oraz pozytywną opinią Biegłego 
Rewidenta – Ernst & Young Audit Sp. z o.o., który z datą 26 marca 2010 roku 
wydał opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za rok 2009, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu - do 
zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz 
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009. 

 
 
 
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2010 r. 


