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Grupa KGHM utrzymała w III kwartale 

dyscyplinę kosztową 
 

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała w III kwartale br. poprawę 

rentowności zarówno na poziomie wyników operacyjnych jak i wyniku netto, 

w odniesieniu do porównywalnego okresu 2015 roku. Wzrost rentowności został 

osiągnięty, pomimo niewielkiego spadku przychodów, głównie w efekcie obniżenia 

kosztów podstawowej działalności operacyjnej. 

 

„Wzrost rentowności osiągnięty w utrzymujących się trudnych warunkach 

makroekonomicznych jest dla nas istotną przesłanką do zachowania ścisłej dyscypliny 

kosztowej. Nasze kluczowe krajowe projekty realizowane są zgodnie z założeniami: proces 

rozruchu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I przebiega bez zakłóceń, podobnie jak 

program udostępniania złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy. Jednocześnie zbliżamy się do 

końcowego etapu rewizji naszej Strategii, w którym podejmiemy decyzje dotyczące przyszłości 

aktywów zagranicznych na podstawie wniosków z zakończonego ich audytu oraz 

prognozowanych warunków rynkowych i możliwości finansowych Grupy.” – powiedział 

Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

 

 Skonsolidowane przychody wyniosły 4.685 mln zł w III kwartale i były o 2,4% niższe 

r/r, przy wzroście przychodów KGHM Polska Miedź o 1,7% r/r do poziomu 3.744 mln zł 

i przychodach KGHM International w wysokości 566 mln zł, które były niższe r/r o 23,3%. 

Przychody Sierra Gorda1 w tym okresie osiągnęły 287 mln zł przy wzroście r/r o 8,7%. 

o Spadek skonsolidowanych przychodów w III kwartale był przede wszystkim efektem 

niższej produkcji miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź i miedzi płatnej przez 

KGHM International, odpowiednio o 5,6% i 21,6%, przy notowaniach miedzi 

w USD niższych r/r o ok. 9%. Negatywny wpływ wolumenów i cen miedzi został 

częściowo skompensowany wzrostem produkcji srebra i złota w KGHM Polska Miedź, 

o odpowiednio 5,8% i 74,6%, przy wzroście notowań tych metali w USD odpowiednio 

o ok. 30% i 20%. 

o Sierra Gorda – produkcja metali płatnych w koncentracie w III kwartale była niższa r/r 

dla wszystkich produktów: miedzi o 6,6%, srebra o 21%, molibdenu o 7% i złota 

o 36%. Spadki te są przede wszystkim efektem przerobu relatywnie niskiej jakościowo 

rudy z tzw. strefy przejściowej. 

                                                   
1 Odniesienia do Sierra Gorda oznaczają 55% udziału Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

w wynikach produkcyjnych i finansowych, które są konsolidowane metodą praw własności. 



 Skorygowany wynik EBITDA2 dla Grupy wzrósł w III kwartale do 1.089 mln zł, tj. o 7,1% 

w stosunku do tego samego kwartału 2015 r. i poprawił się r/r w każdym z segmentów 

operacyjnych Grupy, a przede wszystkim: o 4,8% do poziomu 931 mln zł w KGHM Polska 

Miedź, o 15,2% do wartości 121 mln zł w KGHM International oraz o 25% w Sierra Gorda 

osiągając -30 mln zł1. 

 Skonsolidowane koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów były niższe 

r/r o 7,1% w III kwartale i wyniosły 3.651 mln zł, a koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 

osiągnęły 339 mln zł, tj. poziom o 6,9% niższy r/r. Oszczędności wynikają przede wszystkim 

z obniżenia kosztów materiałów i energii, usług obcych oraz kosztów pracy, 

a także niższej r/r wartości zmiany zapasów produktów i półproduktów. 

o Wartość „podatku od niektórych kopalin” wyniosła 336 mln zł w III kwartale, 

a narastająco za okres 9 miesięcy podatek został naliczony w kwocie 942 mln zł. 

o Koszt gotówkowy produkcji miedzi w koncentracie (C1) został obniżony we 

wszystkich segmentach produkcyjnych i wyniósł (w USD/lb) w III kwartale: 1,18 

w KGHM Polska Miedź (-20,8% r/r), 1,73 w KGHM International (-0,6% r/r) i 2,19 w Sierra 

Gorda (-10,2% r/r).  

 Zysk netto Grupy KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł 331 mln zł w III kwartale i był 

niemal dziesięciokrotnie wyższy niż w porównywalnym okresie 2015 roku. 

Wzrost ten był po pierwsze efektem poprawy zysku netto ze sprzedaży, który wyniósł 695 

mln zł i był wyższy r/r o 36,8%, a dodatkowo także pozytywnego wpływu różnic kursowych 

na wycenę zadłużenia Grupy, który ze znaczącą nadwyżką skompensował niższy wynik 

netto Sierra Gorda i straty z różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż 

zadłużenie. 

 Skonsolidowane wydatki inwestycyjne wyniosły w III kwartale 697 mln zł, co stanowi 

spadek o 28,4% r/r. Nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź w rozwój działalności 

górniczej i hutniczej osiągnęły wartość 421 mln zł, natomiast w odtworzenie i utrzymanie 

tych obszarów działalności wyniosły 186 mln zł. Całkowite inwestycje Sierra Gorda 

w III kwartale, nadal były związane przede wszystkim z udostępnianiem do eksploatacji 

kolejnych partii złoża, osiągnęły 193 mln zł (106 mln zł dla 55% udziału Grupy KGHM). 

 Dług netto na koniec III kwartału wyniósł 7.214 mln zł i był o 10,1% wyższy niż na 

koniec 2015 roku, a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA2 wyniósł 

1,8. Na zwiększenie zadłużenia Grupy w okresie pierwszych 9 miesięcy br. największy 

wpływ miały wydatki na finansowanie projektów oraz wypłata I transzy dywidendy. 

Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, skomentował: „Trzeci kwartał 

2016 roku był najbardziej rentownym kwartałem tego roku dla Grupy KGHM Polska Miedź, 

co było wynikiem konsekwentnej dyscypliny kosztowej – spadek kosztów podstawowej 

działalności o 7% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego – oraz rosnących 

z kwartału na kwartał przychodów ze sprzedaży w 2016 roku.” 

---------------------------------------------------- 

Kontakt: 

Jolanta Piątek 

KGHM Polska Miedź S.A. 

j.piatek@kghm.com 

+48 76 747 82 58 

+48 785 998 769 

                                                   
2 Skorygowany wskaźnik EBITDA uwzględniający 55% EBITDA Sierra Gorda, której wyniki są konsolidowane metodą praw 

własności. 



 

 

w mln zł 

Trzy miesiące 

zakończone 

30.09.2016 r. 

Trzy miesiące 

zakończone 

30.09.2015 r. 

Zmiana 

w mln zł 

Zmiana 

w % 

Przychody ze sprzedaży 4.685 4.800 (115) -2,4% 

Koszty podstawowej 

działalności operacyjnej 
(3.990) (4.292) +302 +7,0% 

Skorygowana EBITDA2 1.089 1.017 +72 +7,1% 

Zysk netto ze sprzedaży 695 508 +187 +36,8% 

Zysk netto 331 34 +297 +873,5% 

 

 

w mln zł 

Dziewięć miesięcy 

zakończonych 

30.09.2016 r. 

Dziewięć miesięcy 

zakończonych 

30.09.2015 r. 

Zmiana 

w mln zł 

Zmiana 

w % 

Przychody ze sprzedaży 13.141 14.860 -1.719 -11,6% 

Koszty podstawowej 

działalności operacyjnej 
(11.328) (12.586) +1.258 +10,0% 

Skorygowana EBITDA2 3.151 3.709 -558 -15,0% 

Zysk netto ze sprzedaży 1.813 2.274 -461 -20,3% 

Zysk netto 629 1.228 -599 -48,8% 

 


