Wyniki Spółki
w I kwartale 2013 roku
Maj 2013 r.
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Potwierdzenie wartości aktywów KGHM International, w tym projektu Sierra Gorda
Realizacja programu inwestycyjnego
Wyniki produkcyjne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź
Wyniki finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
Wyniki finansowe KGHM International
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
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KGHM Polska Miedź w I kwartale 2013 roku

•

W I kwartale Grupa Kapitałowa zanotowała zysk netto w wysokości 1 100 mln PLN,
przy wyniku Spółki na poziomie 1 059 mln PLN

•

Zarząd w dniu 8 maja 2013 r. zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości
8 PLN/akcję

•

KGHM Polska Miedź utrzymała w 2012 roku pozycję
największego producenta srebra na świecie
(według rankingu World Silver Survey przeprowadzanego przez Reuters GFMS)

•

KGHM Polska Miedź S.A. potwierdza swoje znaczenie jako spółka globalna
i lider polskiej gospodarki
•
•
•
•

najlepsza inwestycja roku wśród spółek WIG20 według Gazety Giełdowej Parkiet,
trzecie miejsce w rankingu najlepszych spółek giełdowych według Pulsu Biznesu,
najbardziej atrakcyjny pracodawca w Polsce według Randstad Award,
realizacja projektów Poland Go Global, Kopalnia Talentów
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Zarząd proponuje 33% zysku netto za rok obrotowy 2012 przeznaczyć na
wypłatę dywidendy
Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 1 600 mln zł,
co daje 8,00 zł na akcję i 33% zysku netto roku poprzedniego
powyższy poziom stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy
i potrzebą zabezpieczenia realizacji programu rozwoju Spółki

• w 2012 roku Spółka zrealizowała transakcję
nabycia Quadra FNX i realizuje program
inwestycyjny w kopalniach i hutach KGHM

• w ubiegłym roku wprowadzony został podatek
od wydobycia niektórych kopalin stanowiący
stałe i znaczące obciążenie dla wyników
Spółki

• wyniki Spółki są wrażliwe na zmiany kursu

Odpis na
kapitał
zapasowy
3 268

Wypłata
dywidendy
1 600

walutowego USD/PLN oraz notowań metali
przy dużej zmienności na rynku

• od 2006 roku Spółka wypłaciła łącznie
dywidendy na poziomie 94 zł na akcję
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Potwierdzenie wartości aktywów KGHM International
Wartość KGHM International w wyniku ostatecznego rozliczenia ceny nabycia
została określona na ponad 9,7 mld PLN (według stanu na 5 marca 2012)

•

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2013 r. dokonano
ostatecznego rozliczenia nabycia na dzień 5 marca 2012 r. inwestycji KGHM
International

•

Wyceny aktywów netto w wartości godziwej na dzień 5 marca 2012 r. dokonano
przy wsparciu doradców Ernst & Young - specjalistów w Polsce i Kanadzie

•

Ostateczny szacunek wartości tych aktywów stanowi 9 744 mln PLN. Nadwyżka
wartości godziwej ponad cenę nabycia (zysk z okazyjnego nabycia) ustalono na
poziomie 37 mln PLN

•

Wyniki wyceny poddano wstępnej weryfikacji przez biegłego rewidenta Spółki
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Pomimo wzrostu nakładów kapitałowych projekt Sierra Gorda pozostaje
bardzo atrakcyjny z punktu widzenia ekonomicznego
Zmiana kąta
odkrywki

Wstępne odwierty geotechniczne wykazały, że ze względu na twardość skał,
skarpy mogą być bardziej strome. Konsekwencją jest zmniejszenie tonażu
odpadów, dystansu do transportu oraz wielkości floty, co pozytywnie wpływa na
wartość ekonomiczną projektu

Hedging

Zabezpieczenie ryzyka walutowego poprzez zakup kontraktów UF pozwoli na
zmniejszenie negatywnych skutków umocnienia się waluty chilijskiej

Zmiana stopy
dyskonta

Znaczące zmniejszenie ryzyka realizacji projektu Sierra Gorda wynikające z
postępu robót wpłynęło na spadek stopy dyskonta zastosowanej do oceny
projektu. Zaawansowanie rzeczowe projektu w obecnej fazie wynosi ponad
40%, dodatkowo zakontraktowano już umowy na łączną sumę 3,1 mld USD

Zmiany otoczenia
makroekonomicznego

Zmiana warunków makroekonomicznych w gospodarce globalnej w ciągu
ostatniego roku spowodowała wzrost konsensusu rynkowego odnośnie
długoterminowych cen metali i walut

Niski koszt długu

Umowa kredytowa z konsorcjum japońskich banków zapewnia dostęp do
finansowania projektu na korzystnych warunkach

Leasing sprzętu
górniczego

Zakłada się, że leasing sprzętu górniczego zmniejszy początkowe obciążenia
partnerów JV oraz średnioważony koszt kapitału
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Realizacja programu
inwestycyjnego

Projekt Sierra Gorda
Kluczowe Osiągnięcia
w I kwartale
r.
NAJWAŻNIEJSZE
OSIĄGNIĘCIA
W 20122013
ROKU

SIERRA GORDA
Cu

Au

Mo

Rezerwy

~ 1,3 bn t @ 0,42% Cu,
0,0025% Mo

Własność

55% KGHM International,
45% SMM and SC

Kopalnia

Odkrywkowa

Status

Kopalnia w budowie,
budowa ZWR i ściąganie
nadkładu,
zaawansowanie budowy
41%

•

Projektowanie Kopalni w dużej części zostało już
zakończone, zakontraktowano większość zakupów,
trwa proces budowy

•
•
•

Zaawansowanie realizacji projektu 41%

•

Dokonano Ostatecznego Szacunku Nakładów
Kapitałowych (DCE) na kwotę 3,9 mld USD
z czego 3,1 mld USD zostało już zakontraktowane

25% zaawansowania budowy ZWR
Rozpoczęto budowę rurociągu wody i składowiska
odpadów
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Wybrane projekty rozwojowe Spółki – kluczowe osiągnięcia w I kw. 2013 r.
Inwestycje w nowe technologie

Mechaniczne
urabianie skał w
kopalniach

Kompleks ACT: widok od strony ściany z
kombajnem HRM220

Głowica urabiająca kombajnu
Sandvik MH 620

• Zakończono testy kompatybilności kompleksu ACT
Technology)

(Active Cutting

• Gotowość do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych w warunkach
górniczych w przygotowanym oddziale pilotowym w kopalni PolkowiceSieroszowice
• Pozytywne wyniki prac badawczych będą podstawą do pojęcia decyzji o
wdrożeniu technologii eksploatacji z wykorzystaniem kompleksu urabiającego
ACT
• Rozpoczęto produkcyjne urabianie kombajnem nr 1 SANDVIK MH 620
oraz próby ruchowe dla kombajnu nr 2 w ramach projektu „Drążenia wyrobisk
chodnikowych wielonitkowych zespołem trzech kombajnów”

Poprawa efektywności
ekonomicznej i
technologicznej procesu
wydobycia rudy
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Nowe kombajny w kopalniach KGHM - Fotografia

Kombajnu SANDVIK MH-620

Kompleksu Urabiający ACT
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Idea konfiguracji Kompleksu Urabiającego ACT

Przenośnik
HRC30

Obudowa
Hydrauliczna

Kombajn
HRM220

Ścianowy system ciągłego urabiania Hard Rock
przełom w technologii eksploatacji osadowych złóż twardych skał

Prezentacja pracy
Kompleksu ACT
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Wybrane projekty rozwojowe Spółki – kluczowe osiągnięcia w I kw. 2013 r.
Modernizacja zakładów hutniczych

Kompleksowy “Program Modernizacji Pirometalurgii”, którego realizacja
pozwoli na przetop całości koncentratów miedzi tylko w HM Głogów w
technologii pieca zawiesinowego i odejście od technologii pieców szybowych.

Modernizacja hutnictwa
KGHM Polska Miedź SA

„Program Modernizacji Pirometalurgii – Budowa Pieca Zawiesinowego
w Hucie Miedzi Głogów I”
• zawarto umowy na budowę głównych obiektów ciągu technologicznego: zabudowę
konstrukcji kompleksu hal Pieca Zawiesinowego i Pieca Elektrycznego, Kotła
Odzysknicowego, budynku elektryczno-energetycznego, rozbudowę Hali Pieców
Anodowych wraz z konstrukcją pod urządzenia oraz budowę centralnej szatni i sterowni
Wydziału Fabryki Kwasu Siarkowego, Pieca Zawiesinowego i Przygotowania Wsadu.
• wybrano wykonawców oraz wynegocjowano Umowy Ramowe na realizację robót
budowlano-montażowych z trzema Głównymi Realizatorami (3GR)

„Program Modernizacji
w Hucie Miedzi Głogów II”

Pirometalurgii

–

Intensyfikacja

Przetopu

• dla prac przewidzianych w postoju remontowym w 2013 r. w HM Głogów II zakończono
wybór wszystkich wykonawców robót budowlano – montażowych i dostawców maszyn,
urządzeń. Rozpoczęto proces przyjmowania dostaw do magazynów oraz kontynuowano
prefabrykację elementów dla poszczególnych węzłów technologicznych pieca
zawiesinowego w HM Głogów II. W zakresie organizacji robót kontynuowano prace
związane z opracowaniem harmonogramów koordynacyjnych.
• w zakresie pozostałych podprojektów, trwa proces opracowywania dokumentacji
projektowej oraz kontraktowania dostaw maszyn i urządzeń.

Budowa
zintegrowanej
technologicznie i
kosztowo, przyjaznej
dla otoczenia
struktury hutnictwa
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Wybrane projekty rozwojowe Spółki – kluczowe osiągnięcia w I kw. 2013 r.
Rozwój bazy zasobowej w regionie

Uzyskanie nowych koncesji dla obecnie eksploatowanych złóż:
„Polkowice”, „Sieroszowice”, „Lubin-Małomice”, „Rudna” , „Radwanice Wschód”

Zapewnienie eksploatacji
z własnych zasobów

• wykonano i zatwierdzono dodatki do dokumentacji geologicznej ww. złóż oraz sporządzono
Projekty Zagospodarowania Złóż (PZZ)
• zawarto umowę ze Skarbem Państwa na odpłatne korzystanie z prawa do informacji
geologicznej,
• podpisano z gminami Rudna i Lubin (gmina miejska) umowy związane z zakresem
niezbędnych zmian w dokumentach planistycznych gmin,
• uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
• uzyskano akceptację dla PZZ-ów przez Komisję Zasobów Kopalin (organ opiniująco
– doradczy Ministra Środowiska),
• złożono kompletne wnioski koncesyjne w Organie Koncesyjnym, które uzyskały akceptację
poprawności oraz kompletności,

Udostępnienie obszaru GG-P
• rozpoczęto proces mrożenia górotworu niezbędny do uruchomienia głębienia szybu GG-1
wentylacyjnego wdechowego o głębokości 1 340,7 m oraz średnicy 7,5 m, o wydajności ok.
72 tys. m3 powietrza/min.
Uruchomienie eksploatacji tych zasobów zapewni stabilny poziom wydobycia KGHM Polska
Miedź SA na dotychczasowym poziomie do 2023 r.

Budowa Szybu GG-1

Zabezpieczenie
ciągłości
działalności
w branży
wydobywczej
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Wybrane projekty rozwojowe Spółki – kluczowe osiągnięcia w I kw. 2013 r.
Rozwój bazy zasobowej w regionie

• Projekt „Synklina Grodziecka” - wybrano wykonawców II Etapu prac wiertniczych
i geologicznych. Wykonawca przystąpił do realizacji technicznych prac
przygotowawczych dla wykonania 6 otworów wiertniczych.

Prace
poszukiwawcze
nowych złóż w
regionie

• Projekt „Weisswasser” – podwyższono kapitał zakładowy Spółki, rozpoczęto
działania związane z uzyskaniem zgody Saksońskiego Wyższego Urzędu
Górniczego (SOBA) na prowadzenie poszukiwań na obszarze Weisswasser II.
• trwa postępowanie administracyjne w sprawie pozyskania koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż na obszarach „Głogów”, „Bytom Odrzański” i
„Kulów-Luboszyce”. Dla obszaru „Retków-Ścinawa” trwają uzgodnienia umowy o
ustanowieniu użytkowania górniczego.

Weisswasser

Synklina Grodziecka

Zabezpieczenie ciągłości
działalności
w branży wydobywczej
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Wyniki produkcyjne
Grupy Kapitałowej

Produkcja w Grupie Kapitałowej
Produkcja miedzi
+8%
(tys. t)
171,8
158,7
29,5
25,1
142,3
133,6

KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja metali szlachetnych1
(tys. troz)

Produkcja srebra
(t)

KGHM International

Produkcja niklu
(tys. t)

Największy producent
na świecie w 2011 r.
i 2012 r.
+29%
-17%

335,4

279,8

335,4

3M'12

3M'13

279,8

3M'12

3M'13

29,9

35,7

22,3

28,3

7,6

7,4

1,36

1,04

3M'12

3M'13

3M'12

3M'13

-24%

1,36

1,04

Koszt produkcji C1
(USD/funt)
KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM International

Grupa Kapitałowa

2,38
1,99
1,76

1,72
0,78

Podatek od wydobycia
niektórych kopalin

0,66
0,96

0,63

3M'12

3M'13

3M'12

3M'13

3M'12

3M'13
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1) Metale szlachetne (TPM) – złoto, platyna, pallad

KGHM Polska Miedź S.A. utrzymuje stabilny poziom produkcji górniczej

-1%

bz

7,9

7,9

Produkcja miedzi
elektrolitycznej
(tys. t)

Produkcja miedzi
w koncentracie
(tys. t)

Wydobycie urobku
(mln t wagi suchej)

110,1

Produkcja srebra
(t)
+6%

142,3
133,6

109,2

36,0
31,7

335,4

Ze wsadów
obcych

101,9

-17%

279,8

106,3

Ze wsadów
własnych
Zawartość
miedzi w
urobku (%)

1,60

1,59

3M'12

3M'13






3M'12

3M'13

3M'12

3M'13

3M'12

3M'13

Zbliżony do planowanego poziom zawartości miedzi w urobku (1,59%)
Stabilny wolumen produkcji miedzi w koncentracie
Produkcja miedzi elektrolitycznej zgodna z planem przy 25% udziale wolumenu wsadów obcych
Trwają przygotowania do planowanego w III kwartale postoju remontowego HM Głogów
poziom planowany
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Wyższa produkcja miedzi i metali szlachetnych KGHM International
w I kwartale 2013 r.
Produkcja niklu
(tys. t)

Produkcja miedzi
(tys. t)

Produkcja metali szlachetnych1
(tys. troz)

+18%

29,5

+27%

25,1

-29%

1,4
1,0

3M'12

3M'13

3M'12

3M'13

28,3
22,3

3M'12

3M'13

 Produkcja miedzi ekwiwalentnej w I kwartale 2013 wzrosła do 37.6 tysiąca ton w porównaniu z 32.7
tysiącami ton w I kwartale 2012

 Największy przyrost produkcji w I kwartale zanotowała kopalnia Robinson (+51%)
 Wprowadzenie programu ciągłej poprawy wpłynęło korzystnie na wydajność produkcji, zwłaszcza
zwiększyło uzyski miedzi i przepustowość na ZWR Robinson.
Przeliczenie ilości miedzi ekwiwalentnej dokonano na podstawie następujących założeń makro : Cu $2.75/lb, Ni $8/lb, Pt $1600/oz,
Pd US$500/oz, Au $1000/oz i Mo $12/lb, wyłączając Umowę z Franco Nevada.
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Kluczowe Zakłady Produkcyjne KGHM International
Robinson
• Produkcja Miedzi większa niż
w I kwartale 2012 r. – większe
uzyski i przeroby na ZWR

• Koszt C1: 1,47 USD/funt Cu –
znacznie niższy niż w I kwartale
2012 r. (2,75 USD/funt)

Prognoza

• W 2013 plan wydobycia zakłada
włączenie do produkcji odkrywki
Kimbley i Liberty

• Kontynuacja inicjatyw Value
Creation Plan celem poprawy pracy
ZWR

• Zwiększono ilość maszyn celem
przyśpieszenia ściągania nadkładu

Morrison

• Produkcja niższa o 30% w stosunku do
I kwartału 2012 r. – zmniejszone
wydobycie spowodowane przestojem
szybu Craig i mniejszymi zawartościami
metali w urobku

• Kontynuacja robót udostępniających
• Wzrost kosztu C1 (z 0,99 USD/funt za
3M’12 do 1,74 USD/funt za 3M’13)
z tytułu niższych: ilości wydobycia
i przychodów z produktów ubocznych

Prognoza

• Zwiększenie wydobycia
spodziewane jest po zakończeniu
przeglądu szybu w maju 2013 r.

• Rozpoznanie dolnej części złoża
Morrison wznowiono
w II kwartale 2013 r.
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Wyniki finansowe
KGHM Polska Miedź S.A.

Spadek notowań metali, w szczególności srebra
Notowania miedzi
(USD/t)
-5%

8 310

Kurs
walutowy
(USD/PLN)
3,22

7 931

Notowania srebra
(USD/troz)
-2%

-8%

32,63

3,15

Notowania niklu
(USD/t)

30,11

-12%
19 736
17 314

3M'12

3M'13

3M'12

Notowania miedzi
(PLN/t)

3M'13

3M'12

Notowania srebra
(PLN/kg)
-7%

26 773

24 936

-10%

3 377
3 043

3M'13

3M'12

3M'13

Zmniejszenie notowań metali
w odniesieniu do I kwartału
2012 roku, niższy kurs walutowy
USD/PLN
Założenia w zakresie notowań
miedzi i kursu walutowego
zgodne z prognozą Spółki
na ten okres

3M'12

3M'13

3M'12

3M'13

poziom planowany
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Postój remontowy w HM Głogów

Wysoki wolumen sprzedaży w I kwartale 2013 r.
Wolumen sprzedaży miedzi i srebra
Cu (tys.t)
Ag (t)

Wolumen sprzedaży miedzi
(w układzie kwartalnym od 2011 roku)

+10%

154,1

147,0

146,2

147,5

139,6

136,5

148,0

302,8

149,4

322,1

154,1

133,0

139,6

-6%

IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13

3M'12

3M'13

3M'12

3M'13

Przychody ze sprzedaży produktów (mln PLN)

Uzyskane ceny ze sprzedaży miedzi i srebra
Cu (PLN/t)
Ag (PLN/kg)
-7%

27 711
25 640

-9%

3M'13

5 106

1 080

922

3 847

3 932

3M'12

3M'13

3 455
3 142

3M'12

-2%

5 217

3M'12

3M'13

Pomimo niższych cen podstawowych produktów przychody
ze sprzedaży jedynie 2% niższe od ubiegłorocznych
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mln PLN

Nieznaczny wzrost kosztów zależnych od Spółki
Koszty rodzajowe

+23%

 Wzrost kosztów według rodzaju o 23% był

3 586
Podatek od wydobycia
niektórych kopalin

2 909

skutkiem przede wszystkim wprowadzenia
podatku od wydobycia niektórych kopalin

 Pozostałe koszty wzrosły w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego o
4%

Wsady obce (+4%)
+4%

1 903

1 970

Pozostałe podatki
i opłaty (+15%)
Amortyzacja (+6%)

Struktura wzrostu kosztów rodzajowych

Usługi obce (+21%)

Materiały, paliwa i energia (-3%)

Podatek od
wydobycia
niektórych
kopalin
84%

Wsady
obce
Pozostałe 6%
10%

Koszty pracy (bz)

3M'12

3M'13

poziom planowany
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PLN/t

Wzrost kosztów produkcji wynikał z wprowadzenia podatku od wydobycia kopalin
 W odniesieniu do I kwartału 2012 roku całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych
był wyższy o 37%

 Po odjęciu kosztu podatku od wydobycia niektórych kopalin całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów
własnych zmniejszył się o 2% przy pozytywnym wpływie wyższego o 4% wolumenu produkcji
Całkowity jednostkowy koszt produkcji
miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych
Sprzężony koszt produkcji miedzi
elektrolitycznej ze wsadów własnych

20 456

16 165

15 679

+37%

14 893
-2%

10 851

10 603

Całkowity koszt produkcji
miedzi ze wsadów własnych
3M'12

Całkowity koszt produkcji
miedzi ze wsadów własnych
3M'13 (1)

1) Z wyłączeniem skutków podatku od wydobycia niektórych kopalin

Podatek od wydobycia
niektórych kopalin

Całkowity koszt produkcji
miedzi ze wsadów własnych
3M'13
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mln PLN

Obniżenie wyniku finansowego wynikało przede wszystkim z wprowadzonego
podatku od wydobycia niektórych kopalin
Zmiana wyniku netto

Zmniejszenie notowań miedzi z 8 310 USD/t do 7 931 USD/t
oraz srebra z 32,63 USD/troz do 30,11 USD/troz
Zmiana kursu walutowego
z 3,22 USD/PLN do 3,15 USD/PLN

Znaczący poziom ujemnych różnic kursowych w okresie
wynika z wahań kursów walutowych przy wysokim stanie
środków pieniężnych zakumulowanych w Spółce w związku
z zakupem akcji Quadra FNX Mining w 2012 r.
Wzrost kosztów rodzajowych oraz niższa
produkcja na zapas

1 443

-27%

1 059
Zwiększenie wolumenu
sprzedaży miedzi ze 140 tys. t
do 154 tys. t

Wynik netto
3M'12

Uzyskane
Kurs
Wolumen
ceny Cu, Ag, walutowy (1) sprzedaży Cu,
Au (1)
Ag, Au (1)

Różnice
kursowe

1) Wpływ na przychody
2) Z wyłączeniem podatku od wydobycia niektórych kopalin

W tym odpisy z tytułu utraty
wartości aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży – akcji
Tauron Polska Energia S.A.
(86 mln PLN)

Podatek od
Całkowity
Podatek
wydobycia
koszt
dochodowy
niektórych sprzedanych
kopalin
produktów (2)

Pozostałe

Wynik netto
3M'13

poziom planowany
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mln PLN

W I kwartale 2013 roku Spółka spłaciła ponad 1 mld kredytów
Dług netto
306,1

-505

1.01.2013

31.03.2013

-116
-505,8

+1 510
-1 038

-52

707

506

Środki pieniężne
(1.01.2013)

Działalność
operacyjna

Inwestycje rzeczowe

Pożyczki
Zaciągnięcie/Spłata
udzielone/spłacone
kredytu

Pozostałe

Środki pieniężne
(31.03.2013)

W I kwartale 2013 roku nastąpiło zmniejszenie stanu gotówki o 201 mln PLN
głównie w związku ze spłatą kredytów (-1 038 mln PLN) przy wypracowanych środkach z
działalności operacyjnej w wysokości 1 510 mln PLN
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Zarządzanie ryzykiem rynkowym - pozycja zabezpieczająca

(stan na 31.03.2013 r.)

Pozycja w instrumentach pochodnych na rynku towarowym
Cu

Ag

W tysiącach ton

W milionach troz

Korytarz

7 200 –

9 200

Korytarz

Korytarz

7 300 –

9 300

Mewa

Mewa

4 500 – 7 700 – 10 200

Korytarz

Mewa

4 500 – 7 800 – 10 300

Mewa

Korytarz

8 200 – 11 500

Mewa

4 700 – 7 200 –

9 500

7 600 –

9 300

5 000 – 7 700 –

9 300

20,0 – 40,0 – 65,0

8 500 – 12 000

W I kwartale 2013 roku Spółka nie wdrożyła transakcji zabezpieczających na rynku towarowym
W okresie sprawozdawczym Spółka zanotowała dodatni wynik na instrumentach pochodnych w wysokości 20 mln PLN,
z czego 49 mln PLN zwiększyło przychody ze sprzedaży, a 29 mln PLN pomniejszyło wynik na pozostałej działalności operacyjnej.
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Zarządzanie ryzykiem rynkowym - pozycja zabezpieczająca (stan na 31.03.2013 r.)
Pozycja w instrumentach pochodnych na rynku
walutowym
W milionach dolarów

Strategie wdrożone
w 1 kwartale 2013 roku

Wyniki na transakcjach zabezpieczających
i przychody Spółki
W milionach PLN

Restrukturyzacja
przeprowadzona
w 1 kwartale 2013 roku

*

Korytarz
Mewa
Korytarz

3,20 – 4,20

Mewa

2,70 –

3,50 – 4,50

2,60 – 3,15 – 4,00

Korytarz

3,40 – 4,50

3,20 – 4,00

Korytarz

3,50 – 4,50

* wartość godziwa otwartych pozycji w instrumentach
pochodnych na 31 marca 2013 r.

Spółka wdrożyła transakcje na rynku walutowym zabezpieczające przychody ze sprzedaży o łącznym nominale 240 mln USD
na rok 2014. Dodatkowo Spółka dokonała restrukturyzacji strategii opcyjnych mewa na I połowę 2014 roku o łącznym
nominale 180 mln USD, poprzez odkupienie sprzedanych opcji sprzedaży.
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Wyniki I kwartału są na poziomie planowanym w Budżecie na 2013 rok
Realizacja założeń Budżetu 3M’2013 r. (%)
100%

Notowania miedzi (PLN/t)

Notowania srebra (PLN/kg)
Całkowity koszt produkcji miedzi
ze wsadów własnych (PLN/t)

99,0%
93,9%
92,8%

Wydobycie urobku

101,7%

Produkcja miedzi
w koncentracie

101,8%

Produkcja miedzi
elektrolitycznej

Przychody ze sprzedaży
Koszty podstawowej
działalności operacyjnej

100,2%

97,8%
97,4%

Wynik na podstawowej
działalności operacyjnej

98,7%

Wynik netto

98,7%

EBITDA

 Po trzech miesiącach br.
warunki makroekonomiczne
są zbliżone do zakładanych
jednak w kwietniu nastąpiła
znaczna przecena na rynku
metali
 Koszt jednostkowy jest niższy
od planowanego głównie w
związku z wyższym niż
zakładano zapasem
półfabrykatów
 Plan produkcji realizowany
jest zgodnie z założeniami
Budżetu
 Wyniki finansowe Spółki są
na poziomie zbliżonym do
planowanego

101,0%
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Wyniki finansowe
KGHM International
Dane finansowe KGHM International za I kwartał 2012 r. przedstawione zostały za pełen okres sprawozdawczy

mln USD

Pomimo niższych cen metali i wolumenu sprzedaży
KGHM International utrzymał poziom EBITDA
Przychody

Wynik netto

Skorygowana EBITDA
bz

80

80

272

13

Sprzedaż
miedzi:
29,5 tys. t Cu

5
10

6

-13%

312
Sprzedaż
miedzi:
25,1 tys. t Cu

Pozostałe – strajk pracowników
portowych w Chile (Franke)
DMC

15
Morrison – naprawa szybu Craig

34
33

50

-55%

15
3M'12

3M'13

3M'12

3M'13

Robinson – wzrost przerobu
i uzysków na ZWR

27

3M'12

3M'13

 Przychody w I kwartale spadły w porównaniu do ubiegłego roku ze względu na niższe: ceny oraz wolumen sprzedaży
w kopalni Morrison (naprawa szybu Craig) i Franke (strajk pracowników portu)

 Spadek zysku netto spowodowany był wzrostem podatku dochodowego w stosunku do poprzedniego roku – w I kwartale
2012 r. w związku z odpisem z tytułu strat kapitałowych podatek dochodowy (bieżący i odroczony) wyniósł -2,7 mln USD
wobec 14,9 mln USD w I kwartale 2013 r.
Skorygowana EBITDA liczona jest jako wynik na podstawowej działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji i
odpisy aktualizujące wartość zapasów minus koszty eksploracji.
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Wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej
KGHM Polska Miedź

mln PLN

KGHM Polska Miedź S.A. nośnikiem bieżących wyników Grupy

Udział KGHM Polska
Miedź S.A. w wyniku
skonsolidowanym

Przychody ze sprzedaży
3M'12
Przychody ze sprzedaży

6 108

1

3M'13

KGHM Polska
Miedź S.A.

6 520

5 106

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

3 760

4 802

3 557

Wynik na podstawowej działalności operacyjnej

2 348

1 718

1 548

-552

-90

-76

1 796

1 628

1 473

+7%
78%

6 108

6 520

3M'12

3M'13

90%

Zysk netto
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Zysk z działalności operacyjnej
Koszty finansowe (netto)
Udział w zyskach inwestycji wycenianych
metodą praw własności
Podatek dochodowy

-22%

20

76

35

0

0

x

90%

1 416

3M'12

1 100
3M'13

EBITDA
-4%

360

452

379

Zysk netto

1 416

1 100

1 059

96%

EBITDA

2 083

1 996

1 682

84%

2 083

1 996

3M'12

3M'13

 Obecnie wynik Grupy generowany jest przez KGHM Polska Miedź S.A.
 Realizowane inwestycje, w tym KGHM International stanowić będą o wynikach Grupy w przyszłości
1) KGHM International podlega konsolidacji począwszy od 6 marca 2012 r.
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