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SPOTKANIE WYNIKOWE: PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY ZA IV KWARTAŁ I CAŁY ROK 

2017. 

 

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Witam serdecznie na konferencji poświęconej 

wynikom Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za IV kwartał i cały rok 2017. Dzisiaj naszym 

gospodarzem jest Wiceprezes Zarządu do spraw finansowych i zarządzania aktywami 

zagranicznymi Pan Stefan Świątkowski. Oddaję głos Panu Prezesowi. 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Dzień dobry, oczywiście skoro 

podsumowujemy IV kwartał, to siłą rzeczy będziemy podsumowywać cały 2017 rok, ze 

względu na zbieżność dat.  

Zmniejszenie produkcji miedzi płatnej w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 jest to 

głównie efekt awarii kotła odzysknicowego przy piecu Huty Miedzi Głogów II, widać, że to 

się zmaterializowało w IV kwartale. Największe działania toczą się o produkcję  

z koncentratów z wsadów własnych. Częściowe zmniejszenie produkcji z wsadów 

własnych zostało zastąpione wsadami obcymi, ale warto zauważyć, że produkcja miedzi z 

koncentratów polskich tzn. własnych i powierzonych, czyli tych, które zostały sprzedane w 

2016 roku i były przerabiane w roku 2017, była bardzo podobna jak w roku 2016. To 

odpowiedź na pytanie: Jak bardzo KGHM Polska Miedź S.A. jest w stanie przerabiać 

koncentraty własne (pochodzenia polskiego)? Spadek przychodów natomiast, jak 

patrzymy na IV kwartał 2017 roku w porównaniu do IV kwartału 2016 roku, jest 

spowodowany tym, że w 2016 roku miała miejsce sprzedaż koncentratu, czego nie było w 

IV kwartale 2017 roku.  

Jeśli chodzi o sprzedaż w ujęciu rocznym, na przychody i na EBIDTA, to największy wpływ 

miał wzrost ceny miedzi w dolarach, ale on był w części skompensowany spadkiem kursu 

dolara do złotego. 

Sytuacja makroekonomiczna jest tak dobra, że aż budzi niepokój. Mamy jeden  

z najdłuższych cyklów wzrostu w historii Stanów Zjednoczonych. Trend wzrostowy jest 
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praktycznie na całym świecie. Niestety tak już bywa, że w takich okolicznościach gdzieś 

pod skórą rośnie jakaś bańka, która w pewnym momencie pęka. Takich baniek jest 

potencjalnie kilka - ale to może nie miejsce, żeby o tym rozmawiać. To co nas najbardziej 

interesuje: w pierwszej połowie 2017 roku cena miedzi w dolarze była stabilna, ale  

w złotym już spadała, ze względu na umacnianie się złotego względem dolara. W drugiej 

połowie 2017 roku rosła w obu wymiarach i w dolarowym i w złotowym. Obecnie jeśli 

chodzi o cenę w złotych to znajdujemy się mniej więcej na poziomie bliskim średniej roku 

2017, może nieznacznie wyższym. To są nadal bardzo dobre poziomy. 

To co może zwracać uwagę to spadek produkcji miedzi w KGHM International. Są dwa 

źródła tego spadku: jeden, bardziej planowy, Robinson, czyli kopalnia w Newadzie, ciągle 

koncentruje się na strippingu, czyli na przygotowywaniu kolejnego obszaru, chociaż wyniki 

produkcyjne miał lepsze niż zakładaliśmy, udało im się mimo wszystko zrobić więcej, 

chociaż mniej niż w roku 2016. Drugi nieplanowany, ale przewidywany - kopalnia Morrison 

jest już na tyle stara, że spadają tam zawartości miedzi w urobku. Kopalnia Morrison nie 

była w stanie wydobyć tyle w roku 2017 co w 2016 roku. 

W największym aktywie zagranicznym, Sierra Gorda, produkcja miedzi jest podobna do 

2016 roku. Warto zwrócić uwagę na molibden. Poprawione zostały uzyski molibdenu tak 

znacząco, że mimo spadku zawartości molibdenu w przerabianej rudzie - spadek był 

znaczący bo z 0,08% do 0,05%, to uzyski wzrosły z około 30% do około 60%. 60% to jest 

uzysk taki jak planowany, większego wzrostu nie należy się tu już spodziewać. Obrót 

molibdenowy działa w tej chwili na takim poziomie na jakim powinien. Dzięki wzrostowi 

uzysku, mimo spadku zawartości, udało się podnieść produkcję molibdenu w Sierra 

Gorda.  

Jeśli chodzi o koszt C1: wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź S.A. to jest przede 

wszystkim osłabienie dolara, czy umocnienie się złotego względem dolara - jedna 

przyczyna. Druga przyczyna, to wzrost podatku miedziowego w związku z wyższą ceną 

miedzi. Spadek kosztu C1 w Sierra Gorda to jest głównie efekt premii za molibden (za 

produkt dodatkowy). Warto skomentować: koszty rodzajowe w KGHM Polska Miedź S.A 

(w matce) bez uwzględnienia podatku miedziowego, który jest „przyklejony” do ceny  

i wsadów obcych, które też są „przyklejone” do ceny, wzrosły o 6%, razem z nimi wzrosły 
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o 9%, a sam podatek wzrósł o 27%. Widać, że efekty spraw zewnętrznych, czy 

makroekonomicznych są silniejsze niż to co dzieje się wewnątrz Spółki.  

Wzrost notowań miedzi jest w dużej mierze skompensowany spadkiem dolara. Główna 

różnica do IV kwartału 2016 roku to brak sprzedaży koncentratu. Warto zwrócić uwagę, że 

w IV kwartale 2017 roku mimo niższej produkcji miedzi w porównaniu do IV kwartału 2016 

roku spadek ze 138 tys. do 120 tys. - odnotowaliśmy wyższą sprzedaż i zeszliśmy  

z zapasów wyrobów gotowych, w szczególności walcówki drutu. 

Podatku miedziowego zapłaciliśmy w IV kwartale 2017 roku o 60 mln złotych więcej niż  

w IV kwartale 2016 roku, ale mniej o 34 mln zł ujęliśmy w rachunku wyników, ze względu 

na wzrost zapasów koncentratu. Przy porównywaniu tych liczb, warto zwrócić uwagę, że 

podatek miedziowy, czy podatek od wydobycia niektórych kopalin, ma różne momenty, w 

których możemy go liczyć tzn. kiedy jest płacony, kiedy jest naliczany. Na slajdzie jest liczba 

- wzrost kosztów o 42 mln złotych i to jest suma podatków wsadów obcych  

i kosztów. To są w jednym miejscu zebrane trzy kolumny ze slajdu. To co cieszy, to bardzo 

istotny wzrost EBIDTA w Sierra Gorda. Przychody w IV kwartale 2017 roku wzrosły o 49% 

w porównaniu do IV kwartału 2016 roku, przy wzroście kosztów, bez amortyzacji o 4%. 

Tam oczywiście silniejszy jest efekt umocnienia miedzi, bo nie ma kompensaty walutowej, 

ale cieszy, że wynik Sierra Gorda udało się poprawić. 

Zmiana wyników zdominowana jest przez odpisy. Cały zeszłoroczny wynik to były odpisy. 

W 2017 roku wykonaliśmy 3 ruchy na odpisach tzn. odwrócenie 341 mln zł odpisu na 

kopalnię Robinson, ze względu na jej dobre funkcjonowanie i ze względu na jej lepszą 

perspektywę w warunkach wysokich cen miedzi (ona ma troszkę dłuższe życie i lepsze 

wyniki). Utworzyliśmy 222 mln zł odpisu na Ajax, to się wiąże głównie z negatywną decyzją 

środowiskową, która zapadła i która odracza ten projekt właściwie na czas nieokreślony. 

Tu musi się coś zmienić - muszą zostać podjęte inne decyzje. Kolejne działania - 

utworzyliśmy odpis na 402 mln zł na aktywa w Zagłębiu Sudbury, czyli na Victorię, która 

też jest odroczona i na Morrisona. Jak wspomniałem, to jest kopalnia,  

z której ciężko „wycisnąć” coś więcej, która jest dość stara i której zawartości spadają. 
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Jeśli chodzi o przepływy pieniężne - różne elementy na to się składają. To co jest 

elementem nietypowym i odrębnym od standardowej sytuacji to wzrost kapitału 

obrotowego, czyli zapasów koncentratu. Zmniejszenie zapasu koncentratu to jest dla nas 

główne wyzwanie operacyjne, bo są to zamrożone pieniądze leżące na hałdzie. To 

wyzwanie jest trudne, ponieważ 8 kwietnia 2018 roku rozpoczynamy remont starej huty 

zawiesinowej. Remont i tak został rok odroczony, czyli następuje po 5 latach od 

poprzedniego, zamiast po 4 i trwał będzie 85 dni. Widać, że będzie to okres, w którym nie 

będziemy w stanie przerobić całego koncentratu wytworzonego z wsadów własnych, z 

własnego urobku. Drugim elementem, na który chciałem zwrócić uwagę na  przepływach 

pieniężnych, jest objęcie udziału we wspólnym przedsięwzięciu - to jest tak naprawdę 

dofinansowanie Sierra Gorda. Obecnie Sierra Gorda jest finansowana w formule kapitału, 

a nie formule długu, ponieważ tam stosunek długu do kapitału jest na tyle wysoki, że 

przejście na finansowanie w formule kapitału było raczej oczywiste  

i konieczne. To jest znacznie mniej niż w 2016 roku i dzięki temu, że Sierra Gorda notuje z 

jednej strony lepsze wyniki po stronie molibdenu, z drugiej strony jest lepsza cena miedzi, 

dlatego to dofinansowanie nie jest tak duże jak bywało w formie kapitału czy długu. Z tego 

rachunku przepływów wynika zadłużenie. Brak spadku zadłużenia, jest lekki wzrost 

zadłużenia w dolarze, lekki spadek w złotych, wynikający ze zmiany kursu, to nie jest dobre 

zjawisko, że w czasie dobrej koniunktury, czy dobrych cen miedzi zadłużenie nie spada. 

Natomiast trzeba pamiętać, że jest to w dużej mierze efekt zapasu koncentratu, o którym 

mówiłem, jako o elemencie niestandardowym po stronie przepływów pieniężnych.  

Nieco gorsze wyniki na miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych, niż planowane  

i anonsowane w listopadzie, to z jednej strony awaria, z drugiej proces uczenia się nowego 

pieca. Zagadnieniem jest dopasowywanie odpowiedniego blendingu koncentratów, żeby 

zoptymalizować w stosunku do naszych koncentratów, żebyśmy mogli maksymalnie 

przetapiać mix naszych koncentratów, mniej się wspierając obcymi. Jednym z elementów 

jest uruchomienie prażaka, który był zakładany w zeszłym roku, jeszcze musi trochę 

potrwać proces jego uruchamiania. Jeśli chodzi o to co jest lepsze, czyli srebro, to większa 

była zawartość srebra w wydobywanej rudzie. 
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Mamy mniejsze inwestycje kapitałowe w Sierra Gorda. W Polsce wysoka cena miedzi  

w dolarze jest kompensowana złotym, w Chile ten efekt jest znacznie mniejszy i mniejszy 

był w 2017 roku. Peso umocniło się o 5%, miedź wzrosła znacznie wyżej, złoty umocnił się 

znacznie wyżej niż peso. Już w 2018 roku widzimy dalsze umacnianie się peso i Chile staje 

się dość drogim krajem, koszty pracy, ceny, bum górniczy. 

Jedno, o którym już wspominałem to poziom produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów 

własnych w Polsce, czyli proces uczenia się pieca, proces dobierania właściwego mixu 

koncentratów do możliwości pieca, zmniejszenie zapasów koncentratów. Drugie to jest 

the bottlenecking, czyli usuwanie wąskich gardeł na Sierra Gorda. Obecnie jest tam 

przerabiane ok. 110 tys. ton dziennie, sądzimy, że do połowy 2019 roku osiągniemy 

poziom do 130 tys. ton. Ten plan jest dość dobrze rozpisany na „nuty” i wiarygodny. Jest 

wdrażany, nie jest to bardzo drogi plan, natomiast wyraźnie pomoże w ilości 

przeprocesowanej rudy. 

W Sierra Gorda jest szereg wyzwań np. utrzymanie ruchu, zmniejszenie awaryjności, 

zmniejszenie ilości krótkich, dłuższych przestojów spowodowanych awarią, często 

wynikającą z niedopracowanego jeszcze poziomu maintenance. To jest element 

instalacyjny, element the bottlenecking, aby dojść do 130 tys. ton to jest jeden element, 

ale również utrzymanie ruchu żeby uniknąć przerw to jest drugi element. Trzecie 

wyzwanie to kluczowe inwestycje, których najważniejsze to z jednej strony infrastruktura 

górnicza i uruchamianie nowych obszarów wydobywczych, kluczowe bardzo to 

rozbudowa Żelaznego Mostu, czyli zbiornika odpadowego – Kwatera Południowa. To jest 

robione. Jest to jedna z pierwszych i najważniejszych rzeczy przed Zarządem do momentu 

zakończenia, bo gdyby coś potencjalnie opóźniło się to mogłoby zablokować produkcję. 

Jest to inwestycja, która musi być w terminie, muszą być na nią pieniądze  

i musi być odpowiednia uwaga, żeby uniknąć opóźnień. Ostatnia rzecz to piec WTR, który 

w Hucie Miedzi Legnica będzie przerabiał złomy, nie aż tak kluczowa inwestycja jak Żelazny 

Most, Zbiornik Odpadów Poflotacyjnych i Kwatera Południowa, ale inwestycja, która 

wprowadzi nas w inną dziedzinę tj. w dziedzinę przerobu złomów.  

To wszystko, dziękuję bardzo. 
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TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Dziękujemy, teraz mamy czas na pytania z Państwa 

strony. 

JAKUB SZKOPEK, MBANK: Jaki był zapas miedzi w koncentracie na koniec roku w KGHM 

Polska Miedź S.A.? Jakiego Państwo oczekujecie w punkcie kulminacyjnym, gdy jedna Huta 

będzie wyłączona w II kwartale, do jakiego poziomu on dojdzie, jak Państwo szacujecie? 

Rozumiem, że jeśli chodzi o pierwszą połowę roku, to tak jak w IV kwartale widzieliśmy 

mniejszą ilość rudy w wadze suchej wydobytej w KGHM Polska Miedź S.A., rozumiem, że 

w II i I kwartale nadal będziecie Państwo ograniczać to wydobycie. W jakiej skali będzie 

ograniczenie i jak wpłynie na koszty pracy i czy one spadną łącznie z tym, że będzie mniej 

wydobywane? Jak szybko będziecie sobie Państwo radzić z przerabianiem tej rudy 

wydobytej, tego nadmiaru, zapasu miedzi w koncentracie. 

 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Zapasy miedzi w koncentracie na koniec 

roku to 73 tys. ton. W tej chwili schodzi on dość mocno w dół, natomiast zacznie oczywiście 

rosnąć w momencie rozpoczęcia remontu. Spodziewamy się maksymalnego poziomu 

miedzi w koncentracie chyba około 80 tys. ton. Rozważamy sprzedaż części koncentratu, 

żeby uniknąć nadmiernego zapasu. Jak szybko z tego zejdziemy, to jeszcze nie 

ogłaszaliśmy, nie publikujemy planów produkcyjnych, więc ciężko o tym mówić. Słuszne 

jest spostrzeżenie, że wydobycie urobku jest w mniejszym stopniu w tej chwili żyłowane, 

czy maksymalizowane z kilku powodów. Jeden z tych powodów to jest to, że skoro mamy 

koncentrat na hałdzie, to nie ma powodu tak mocno pchać produkcji górniczej. Drugi 

powód jest taki, że na ten rok planujemy sporo robót przygotowawczych, których było 

trochę mniej w ubiegłych latach. Są to przejścia przez strefy kamienne np. w Polkowicach-

Sieroszowicach. To taki element, który jest konieczny, żeby się przygotować i móc 

otworzyć następne fronty robót, a nie eksploatować takie, które się już kończą. Pytanie, 

czy zmniejszy to koszty pracy? Na koszty pracy tak naprawdę największy wpływ ma to, że 

mamy układ zbiorowy taki jak mamy i jak jest wysoki wzrost płac w sektorze 

przedsiębiorstw to u nas też. Jakbym tu zmniejszenia kosztów pracy raczej nie 
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antycypował, bo sam wzrost to chyba już był anonsowany - 6,1%. To na pewno „zje” 

wszelkiego rodzaju redukcje wynikające ze zmniejszenia pracy w dni wolne czy z tego typu 

ruchów. 

 

PAWEŁ PUCHALSKI, BZ WBK: Witam, mówi Pan o sprzedaży zapasów, z jakiej wielkości 

dyskontem należałoby się liczyć podczas takiej sprzedaży? To jest pierwsze pytanie. 

Drugie, Sierra Gorda, czy to 11 mln w molibdenie, należy uznać za powtarzalną produkcję 

na kolejne kwartały? 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Jeśli chodzi o warunki sprzedaży 

koncentratu, to nie odpowiem na to pytanie, nie publikujemy tego.  

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: 11 mln to nie była produkcja na sprzedaż w IV 

kwartale, produkcji były 3 mln z kawałkiem, a 11 mln było z produkcji tej wysokiej z II 

kwartału, łączna produkcja molibdenu to 30 mln funtów. Nasz udział to niecałe 20 mln, 

całej produkcji było ponad 30 mln.  

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Dokładnych dat nie pamiętam, ale 

produkcja molibdenu to jest jeszcze ten rok, natomiast zawartość molibdenu w rudzie 

będzie się dość raptownie zmniejszać i zejdzie do 0,01. Jeszcze trochę tej produkcji będzie, 

ale od przyszłego roku będzie mocno zjeżdżać w dół. Będzie jeszcze w przyszłości za 

„naście” lat moment, kiedy będzie więcej molibdenu, bo to wynika ze struktury złoża, ale 

to jest odległa przyszłość i nie ma specjalnie o czym mówić. 

PAWEŁ PUCHALSKI, BZ WBK: Gdzieś na setnej stronie raportu znalazłem tabelkę,  

w której pokazaliście Wasze prognozy dotyczące wzrostu kosztu płac, czy może 

wynagrodzeń i wzrostu cen węgla. Wzrost cen węgla po 3-4% do 2020 roku rok w rok  

i wzrost wynagrodzeń chyba po 2,5% od roku 2019 i ciekaw jestem na jakiej bazie 

opieraliście te swoje założenia, bo one mają wpływ na rezerwy? 
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ŁUKASZ STELMACH, GŁÓWNY KSIĘGOWY: To jest na bazie kalkulacji aktuarialnych 

dostarczonych przez naszego aktuariusza i zaakceptowanych przez biegłego rewidenta, 

tak więc są to kalkulacje aktuarialne. 

 

PAWEŁ PUCHALSKI, BZ WBK: Bardzo dziękuję. 

 

ROBERT MAJ, IPOPEMA: Dzień dobry, chciałem zapytać o Projekt Oxide. BHP i Spence  

wycofali się z tego pomysłu przerabiania waszej rudy. Co z tym projektem będzie się działo 

dalej? 

 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Projekt Oxide jest już od strony analitycznej 

bardzo mocno zaawansowany. Jaka byłaby najbardziej optymalna ścieżka realizowania 

tego projektu – optymalna ścieżka pod parasolem Sierra Gorda, a nie jako osobny projekt 

robiony razem z wykorzystaniem infrastruktury Sierra Gorda. To z kolei wymaga, żeby 

dwoje chciało naraz, tzn. musimy dość dokładnie uzgodnić warunki robienia tego projektu 

z Sumitomo i jest pytanie, czy obie strony chcą w odpowiednio wczesnym momencie 

dołożyć odpowiednią ilość gotówki, żeby ten projekt uruchomić, czy też będziemy czekać 

jak gotówka zostanie wygenerowana przez samą Sierra Gorda. Trwają rozmowy między 

nami a Sumitomo, moment jest jeszcze trudny na dzień dzisiejszy do określenia. Może to 

nie jest odpowiedź na pytanie, ale im dłużej patrzę na te kopalnie, które działają w Chile, 

to większość z nich zaczyna od tego, że właśnie robi Oxide. Na wierzchu to złoże jest 

podobnie ustrukturyzowane w różnych kopalniach, nie tylko u nas i zamiast traktować ten 

Oxide jako quasi stripping, czy budowanie zapasu rudy tlenkowej, to przerabiało tę rudę 

tlenkową tak, by z uzyskanych środków częściowo sfinansować przerabianie rudy 

siarczkowej, która jest głębiej. Poszliśmy w odwrotnym kierunku, co nie jest związane z 

odpowiedzią na pytanie. Trzeba ten Oxide zrobić, ale wszystkie analizy wskazują, że trzeba 

to zrobić w ramach wspólnego przedsięwzięcia. To wynika z wielu rzeczy, z tego, że Sierra 

Gorda ma zakontraktowane nadwyżki energii elektrycznej, ma wodę i pod Sierra Gorda 

byłoby to łatwiej zrobić i bardziej ekonomicznie niż traktując to jako osobny projekt. 

 

ROBERT MAJ, IPOPEMA: A kiedy on może ruszyć? Jaki jest plan? 
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STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: To są ciągłe rozmowy z naszymi japońskimi 

partnerami, dotyczące właśnie tego, kiedy to można odpalić. Nie wiem, sytuacja jest 

bardziej negocjacyjna niż czysto technologiczna. 

 

ROBERT MAJ, IPOPEMA: Pytanie o produkcję molibdenu, która była całkiem niezła  

w ostatnim kwartale i o ile pamiętam przy okazji ostatniego spotkania wskazywaliście 

Państwo, że to może być jakieś tąpnięcie w tej produkcji? Jak to wygląda w 2018 roku 

kwartał po kwartale, mamy zaraz koniec marca (I kwartał), czy coś można powiedzieć na 

ten temat, jeśli chodzi o molibden i Sierra Gorda? 

 

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Jeśli chodzi o produkcję w 2018 roku to powinna być 

ona zbliżona, czy nieznacznie niższa niż w 2017 roku. Jesteśmy cały czas na tym obszarze 

eksploatacji, gdzie zawartość molibdenu jest niższa niż była do połowy 2017 roku, gdzie 

musieliśmy zmienić miejsce eksploatacji. Jeśli chodzi o produkcję obecną, styczniowa jest 

trochę niższa, niż porównywalna w drugiej połowie zeszłego roku. Wynika to z tego, że 

mieliśmy przestój konserwacyjny zakładu i na miedzi i na molibdenie jest niższa 

produkcja. 

 

ROBERT MAJ, IPOPEMA: Na to nakłada się też niższa produkcja też w Polsce, w styczniu 

mieliśmy tąpnięcie dwucyfrowe. 

 

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS:  W Polsce niższa produkcja  związana jest  przede 

wszystkim z tym, że budowany jest zapas anod na przestój Huty Miedzi Głogów II, tak więc 

jest mniejsza produkcja katod, a mamy o kilkanaście procent wyższą produkcję anod, 

która będzie zapasem do rafinacji podczas przestoju Huty Miedzi Głogów II  

w II kwartale. 
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ROBERT MAJ, IPOPEMA:  Pytanie o dywidendę, wiem że nie ma Prezesa, będzie na 

początku kwietnia, ale może Panowie mogliby nam coś zarysować, czego możemy się 

spodziewać ze strony Zarządu? 

 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Nie ma żadnych decyzji dotyczących 

dywidendy.  

 

KAROLINA BACA-POGORZELSKA, DZIENNIK GAZETA PRAWNA: Mam pytanie dotyczące 

Sierra Gorda, mówił Pan, że Sierra Gorda poprawiła wyniki, nie było w tym roku w 

przeciwieństwie do 2015 i 2016 roku odpisów na aktywach, ale w rozmowie  

z Dziennikiem Gazetą Prawną były Prezes KGHM Herbert Wirth, powiedział, że patrząc na 

te uwarunkowania, które były należałoby się spodziewać odpisów odwróconych, jeśli 

chodzi o Sierrę, czy mógłby Pan to skomentować? 

 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Jeżeli sytuacja będzie się poprawiać, tak jak 

się poprawia, czyli utrzymają się warunki makroekonomiczne, zrobimy debottlenecking, 

opanujemy zagadnienia remontowe i utrzymania ruchu to w pewnym momencie takie 

odwrócenie odpisów nastąpi. Natomiast w tej chwili analiza, która została wykonana na 

koniec 2017 roku wskazała, że takie odwrócenie nie jest potrzebne, nie jest dobre, nie 

odzwierciedlałoby rzeczywistej sytuacji tego aktywa. Nie wykluczamy, że w pewnym 

momencie takie odwrócenie odpisów może nastąpić, jeśli utrzymają się, tak jak mówiłem 

dobre warunki cenowe, dobra produkcja, dobry maintenance. Jeśli makroekonomia 

poszłaby w dół, to już nie będzie pytań. 

 

MACIEJ MARTOWICZ, BLOOMBERG NEWS: Dzień dobry, powiedział Pan, że Chile staje 

się coraz droższym krajem, w kontekście tym, co mówił Minister Tchórzewski, o tym, że 

oczekuje od KGHM Polska Miedź S.A. skupienia się bardziej na inwestycjach w Polsce. Jak 

Państwo to widzicie w przyszłości? Czy to może oznaczać zmianę Waszego kierunku 

nastawienia do Sierra Gorda? A druga rzecz, też w tym kontekście może trochę 

przyśpiesza nasz program atomowy, Państwo jesteście udziałowcem w tej spółce, czy 
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widzicie w ciągu następnych dwóch lat jakieś zwiększone inwestycje w ten projekt  

z Waszej strony? Czy będziecie może kupować dodatkowe udziały w tej spółce, czy 

sprzedawać? 

 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Jeśli chodzi o Sierra Gorda to nasze 

nastawienie w średnim terminie jest jednoznaczne, to znaczy, to aktywo, musi być 

poprawione, jego działanie. Rozmowy na temat, czy sprzedać Sierra Gorda, padały już 

przez cały rok 2016, 2017, cały czas ktoś o to pyta, a my musimy skoncentrować się na 

poprawie funkcjonowania działania tego aktywa. Jesteśmy w takiej sytuacji, że bardzo 

dobrze współpracujemy z naszym japońskim partnerem właśnie nad poprawą 

technologiczną funkcjonowania Sierra Gorda. Z naszej strony i ich strony, technolodzy i 

ludzie znający się na jakiś poszczególnych elementach funkcjonowania zakładu, z naszej 

strony są to bardziej przeróbkarze, z ich strony różne specjalności. To jest dobre, że udało 

się doprowadzić do sytuacji, że my nie jesteśmy z Japończykami z Sumitomo stronami, 

które patrzą na siebie podejrzliwie, tylko jesteśmy stronami, które uzgodniły, że 

najważniejsze jest doprowadzić Sierra Gorda do jak najwyższej sprawności 

technologicznej. Spekulowanie o tym, czy sprzedamy Sierra Gorda, czy zrobimy 

dezinwestycję, nie jest najlepszym pomysłem. Czy my wiecznie będziemy w Sierra Gorda 

trudno powiedzieć. Dopóki ta kopalnia nie jest doprowadzona do stanu dobrego 

funkcjonowania, to na tym przede wszystkim trzeba się skupić. Jeśli chodzi o energetykę 

jądrową, to jest to za trudny temat. Nie po naszej stronie leżą decyzje dotyczące tego 

kiedy, kto i gdzie zbuduje. My jesteśmy niedużym, w sumie, udziałowcem spółki. Cała 

koncepcja, jak ma to być sfinansowane też nie rodzi się w naszych głowach. Trudno 

powiedzieć. 

 

RAFAŁ WIATR, CITI: Dzień dobry, czy mógłby Pan w dwóch słowach skomentować 

wolumeny sprzedaży w IV kwartale, to dla mnie i dla większości miłe zaskoczenie, czy 

może Pan powiedzieć, czego możemy oczekiwać jeśli chodzi o produkcję z polskich kopalń 

wsadów własnych miedzi na ten rok, ile srebra możemy oczekiwać i na jakim poziomie 

oczekujecie sprzedaży miedzi z polskich kopalń? 



12 

 

 

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Jeśli chodzi o sprzedaż IV kwartału, to należałoby 

wrócić do tego co mówiliśmy po III kwartale. W momencie, kiedy w III kwartale mieliśmy 

część produkcji na zapas, związanej z przestojem remontowym Huty Cedynia, tam był 

zapas, który przesunął się z III kwartału na IV, w związku z przestojem, to jeśli chodzi o 

miedź. Jeśli chodzi o srebro, to mieliśmy taką sytuację, że w III kwartale ta sprzedaż była 

zaniżona, w związku z tym, że klienci nie byli w stanie podstawić dwóch transportów do 

odbioru srebra i ta sprzedaż się przesunęła z III kwartału na IV. W IV kwartale ta sprzedaż 

była wyższa, w związku ze sprzedażą zapasów zbudowanych w III kwartale z różnych 

przyczyn.  

Jeśli chodzi o plany na 2018 rok, tak naprawdę, patrząc na 2018 rok trzeba pomyśleć o 

2017 roku bez awarii Głogowa I. Zdolności produkcyjne bez czasu awarii są w okolicach 

380 tys. ton miedzi z własnych zasobów, z własnego koncentratu, co bezpośrednio się 

przekłada na poziomy sprzedaży. 

 

RAFAŁ WIATR, CITI: Srebro na zbliżonym poziomie jak w 2017? 

 

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Srebro jest bardzo stabilne, ono zawsze było na 

poziomie 1200 ton plus minus kilkadziesiąt czasami, tak, że to jest stabilny produkt. 

 

RAFAŁ WIATR, CITI: Jeszcze jedno słowo, jak Panowie skomentują koszty produkcji miedzi 

w IV kwartale i czego oczekiwać na 2018 rok? 

 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: Jeśli chodzi o to, czego możemy oczekiwać 

w 2018 roku, w terminologii C1, to umocnienie złotego do dolara spowoduje niewątpliwie, 

że koszt C1 będzie wyższy, niewątpliwie w Polsce wzrosną koszty pracy co wynikało z 

porozumienia układu zbiorowego, z uzgodnień ze stroną społeczną. Jesteśmy generalnie 

w takiej sytuacji, że u nas presja na wzrost kosztów jest duża, ponieważ wydobywamy z 

coraz trudniejszych miejsc, mamy coraz dłuższe drogi odstawy to możemy kompensować 
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pewnymi działaniami zarządczymi, ale generalnie presja na  wzrost kosztów jest z wielu 

stron. Nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, generalnie na świecie są coraz trudniejsze 

złoża i z coraz trudniejszych miejsc wydobywane. 

 

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Odnosząc się do IV kwartału z perspektywy C1  

w Polsce, to musimy pamiętać, że w IV kwartale koszt C1 jest liczony do produkcji miedzi 

w koncentracie. Wpływ tu miała niższa produkcja miedzi w koncentracie w IV kwartale, 

koszty stałe się rozkładają na mniejszą produkcję i to jest czynnikiem podnoszącym koszt 

C1. 

 

RAFAŁ WIATR, CITI:  Jeszcze taka, drobna rzecz, nie wiem czy Panowie zauważyliście, czy 

pamiętacie, w Sierra Gorda nastąpiło przeszacowanie kosztów C1, to co pokazaliście w 

rocznym raporcie, do tego co było pokazane za trzy kwartały mówię o produkcji za I, II i III 

kwartał, to nie są jakieś straszne różnice, ale może czy kojarzycie, z czego mogą wynikać? 

 

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Cytuję za Dyrektor Naczelną ds. Kontrolingu i Analiz 

Ekonomicznych, Panią Katarzyną Beuch, że wynika to ze zmiany metodologii rozliczenia 

zapasów. 

 

RAFAŁ WIATR, CITI: Jeśli chodzi Capex, co możecie Panowie powiedzieć, na „matce” i na 

skonsolidowanym za obecny rok? 

 

STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WICEPREZES 

ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH: W strategii ogłosiliśmy, że 2 mld zł na 

„matce” będzie Capexu, spodziewamy się, że w 2018 roku, będzie on nieco większy, ze 

względu na różne przyczyny, między innymi, że musimy pchać Kwaterę Południową, 

Żelazny Most. Jeśli chodzi o skonsolidowane ujęcie to nie spodziewam się większych 

zmian. 
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TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Zagranica powinna być stabilna, jeśli chodzi  

o nakłady na International i na Sierra Gorda, wyłączając oczywiście potencjalnie 

uruchomienie Oxide, to nakłady z roku na rok są stabilne i nie spodziewamy się żadnych, 

znaczących zmian. 

 

TOMASZ POŹNIAK – DYREKTOR NACZELNY DS. RELACJI INWESTORSKICH/ EXECUTIVE 

DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS: Wygląda na to, że nie ma już więcej pytań.  

Dziękujemy Państwu za przybycie i wysłuchanie. Do zobaczenia na wynikach I kwartału 

2018 roku. Dziękuję. 

 


