Wyniki Spółki
po 9 miesiącach 2013 roku
Listopad 2013 r.

Agenda

 Priorytety strategiczne KGHM
 Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A.

 Wyniki ekonomiczne KGHM International
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Priorytety strategiczne KGHM

Uruchomienie kopalni Sierra Gorda

Zapewnienie stabilnych, wysokich przepływów pieniężnych

Stworzenie globalnej organizacji

Dalsze doskonalenie kompetencji

Kontynuacja ścieżki wzrostu
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Kluczowe inicjatywy dla Zarządu
Herbert Wirth
Prezes Zarządu
–
–
–
–

Zarządzanie wynikami
Projekt Victoria
Globalne centrum korporacyjne
Globalne zakupy

Marcin Chmielewski
Wiceprezes Zarządu
Sprawy Korporacyjne
– Optymalizacja zarządzania spółkami
Grupy Kapitałowej
– Globalne centrum korporacyjne
– Restrukturyzacja spółek non-core

Jacek Kardela
Wiceprezes Zarządu
Rozwój

Jarosław Romanowski
I Wiceprezes Zarządu
Finanse
– Uruchomienie Sierra Gorda
– Projekty VCP (Value Creation Plan)
w Polsce i KGHM International
– Globalna optymalizacja podatkowa
– Strategie finansowania
– Optymalizacja kapitału obrotowego
– Strategia sprzedaży
– Polityka dywidend

–
–
–
–
–

Głogów Głęboki Przemysłowy
Program Modernizacji Pirometalurgii
Rozbudowa obiektu Żelazny Most
Optymalizacja CAPEX
Budowa centrum kompetencji
w zakresie inwestycji

Wojciech Kędzia
Wiceprezes Zarządu
Produkcja
– Projekty VCP w Polsce
i KGHM International
– Polityka „Bezpieczna Firma”
– Centrum kompetencyjne
– metody produkcji
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Realizacja projektu Sierra Gorda

 Projekt zgodnie z harmonogramem pozostaje na
ścieżce do uruchomienia kopalni w II kwartale 2014 r.

 Łączny postęp budowy projektu wynosi 70%
(stan na 30.09)

 Postęp budowy rurociągu wynosi ¾, budowa
składowiska odpadów poflotacyjnych oraz zakładu
przeróbczego ukończona jest w połowie

 W trakcie kwartału odnotowano znaczący postęp w
budowie fundamentów oraz konstrukcji stalowych

 Zdjęcie nadkładu na 30 września wyniosło 63% planu
wymaganego przed uruchomieniem kopalni

 Podpisano umowy na około 90% nakładów
inwestycyjnych z 3,9 mld USD

 Z podpisanych umów opłacono około 2,9 mld USD
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Priorytetem Zarządu jest optymalne zarządzanie posiadanym portfelem projektów
KGHM Polska Miedź posiada portfel
projektów górniczych na wszystkich
etapach zaawansowania

 Aktywa produkcyjne – koncentracja na
optymalizacji kosztowej

Zasoby1
(mln t Cu)
Aktywa
przedprodukcyjne4

Projekty
eksploracyjne3

9

14

 Aktywa przedprodukcyjne – projekty
realizowane przy ścisłej dyscyplinie
inwestycyjnej

34

Aktywa
produkcyjne 2
Dla KGHM Polska Miedź – bilans gospodarki zasobami geologicznymi, dla kopalń
KGHM International – łączne zasoby zmierzone, udokumentowane i domniemane
2 LGOM, Robinson, Carlota, Franke, Levack-Morison, Podolsky, McCreedy.
3 Kirkwood, Synklina Grodziecka, Retków Ścinawa, Gaworzyce – Radwanice.
4 Sierra Gorda, Głogów Głęboki Przemysłowy, Ajax, Victoria.
1

 Priorytetem Zarządu jest optymalne
zarządzanie posiadanym portfelem
projektów – dalsze akwizycje rozważane
będą po uruchomieniu Sierra Gorda
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Optymalizacja procesu zarządzania inwestycjami
 Realizacja projektów inwestycyjnych opiera się na zasadzie odpowiedzialności za kapitał

 Kluczowym wskaźnikiem oceny inwestycji jest wewnętrzna stopa zwrotu projektów (IRR)

IRR – kluczowy
wskaźnik oceny
na wszystkich
poziomach
korporacji

System
zarządzania
inwestycjami

Ocena
projektów
inwestycyjnych

1

Cel strategii
obszarowej

Sposób
realizacji celu

Wartość
docelowa
miernika

Mierniki
realizacji
celu

Nakłady na
inwestycje
odtworzeniowe

• Racjonalizacja
wydatków

• Łączne
nakłady
inwestycyjne

• Poziom
amortyzacji

Nakłady na
inwestycje
utrzymaniowe

• Optymalizacja
projektów i
programów
inwestycyjnych

• IRR inwestycji

• Co najmniej na
poziomie WACC

Nakłady na
inwestycje
rozwojowe

• Optymalizacja
projektów i
programów
inwestycyjnych

• IRR inwestycji • Powyżej WACC
• PI1 projektów • (Maksymalizacja)
inwestycyjnych

Profitability Index – Indeks zyskowności, zdefiniowany jako stosunek oczekiwanego NPV z projektu do nakładów inwestycyjnych
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Projekty Value Creation Plan – drogą do ograniczenia wzrostu kosztów i
poprawy efektywności produkcji
KGHM International
KGHM International

80 mln USD
rocznie

 Realizacja Value Creation Plan w kopalniach Robinson, Morrison i
Sierra Gorda przyniesie roczną skumulowaną wartość efektów
80 mln USD począwszy od 2014 roku

KGHM Polska Miedź S.A.
 Zakres programu: wszystkie aktywa produkcyjne KGHM w Polsce

Value Creation Plan

Inwestycje

Koszty

Produkcja

(kopalnie, ZWR, huty)
 Realizacja programu – od Q4 2013 roku
 Główne dźwignie poprawy:
– Zwiększenie efektywności produkcji górniczej
– Poprawa efektywności energetycznej w całym ciągu
produkcyjnym
– Optymalizacja kosztów przerobu w ZWR i hutach
• Ścisłe powiązanie celów VCP z zadaniami (KPIs) i systemem
motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej
• Przewidywane pierwsze efekty programu w drugiej połowie 2014 roku
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Przesunięcie KGHM na krzywej kosztowej C1 w przyszłości
USc/funt

Uruchomienie projektu Sierra Gorda oraz ograniczenie wzrostu kosztów poniżej średniej
dynamiki wzrostu w branży spowodują przesunięcie KGHM na krzywej kosztowej
8/22

Wyniki ekonomiczne
KGHM Polska Miedź

Istotne pogorszenie warunków makroekonomicznych
Kurs walutowy
(USD/PLN)

Notowania miedzi
(USD/t)

-3%

-7%

7 964

Notowania srebra
(USD/troz)

3,29
7 379

-19%

3,19

30,63
24,80

9M'12

9M'13

9M'12

9M'13

9M'12

9M'13

Zmniejszenie notowań metali w odniesieniu do 9 miesięcy 2012 roku,
niższy kurs walutowy USD/PLN
Założenia w zakresie kursu walutowego zbliżone do prognozy Spółki na ten okres,
istotnie niższe notowania miedzi i srebra – odpowiednio o 7% i 22%

poziom planowany

…%

Zmiana w odniesieniu do 9M’2012

10/22

Stabilna produkcja miedzi pomimo zrealizowanego remontu w HM Głogów
Wydobycie urobku
(mln t wagi suchej)

Produkcja miedzi
w koncentracie
(tys. t)

Produkcja miedzi
elektrolitycznej
(tys. t)
-0,3%

+2%

22,9

418,7

23,3

Produkcja srebra
(t)
-10%

956

417,5

864
+1%

322,5

325,0

Zawartość miedzi w
urobku (%)

106,7

113,1

312,0

304,4

Ze wsadów
obcych

Ze wsadów
własnych

1,59

1,58

9M'12

9M'13

9M'12

9M'13

9M'12

9M'13

9M'12

9M'13

 Pomimo pogorszenia jakości urobku, dzięki zwiększeniu  Ze względu na postój HM Głogów w III kwartale zmianie
wydobycia (o 2%), produkcja miedzi w koncentracie
uległa struktura produkcji miedzi elektrolitycznej –
nieznacznie wzrosła
wzrost udziału produkcji ze wsadów obcych
Remont pieca elektrycznego został zakończony
22 października w HM Głogów II

 Mniejsza produkcja srebra w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z
postoju remontowego na Wydziale Metali Szlachetnych
w HM Głogów
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…%

Zmiana w odniesieniu do 9M’2012

Obniżenie EBITDA Spółki wynikało głównie z pogorszenia warunków
makroekonomicznych i wyższego podatku od wydobycia niektórych kopalin
Głównymi przyczynami
obniżenia EBITDA Spółki były:

Zmiana EBITDA KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
W tym korekta przychodów (+52 mln PLN) oraz
realizacja i wycena instrumentów ( -212 mln PLN)

• pogorszenie warunków

5 894
Zwiększenie pozostałych kosztów
rodzajowych oraz wykorzystanie zapasu
produkcji w toku i wyrobów gotowych

makroekonomicznych –
zarówno notowań metali jak i
kursu walutowego

• obciążenie wyniku podatkiem
-37%

3 742

od wydobycia niektórych
kopalin za okres pełnych
9 miesięcy w 2013 r.

• niższy wolumen sprzedaży
(remont HM Głogów)
Zmniejszenie wolumenu sprzedaży:
• miedzi z 433,3 tys. t do 426,5 tys.t (-2%)
• srebra z 947 t do 916 t (-3%)
Zmiana kursu z 3,29 USD/PLN
do 3,19 USD/PLN (-3%)

Pogorszenie wyników
ograniczone zostało:

• korzystniejszym wynikiem z

W tym przecena akcji Tauron
(-86 mln PLN)

tytułu różnic kursowych

Zmiana notowań:
• miedzi z 7 964 USD/t do 7 379 USD/t (-7%)
• srebra z 30,63 USD/troz do 24,80 USD/troz (-19%)
EBITDA
9M'12

Zmiana
notowań (1)

Zmiana
Zmiana
kursu
wolumenu
walutowego sprzedaży (1)
(1)

1
2

Hedging

Różnice
kursowe

Koszt
Podatek od
całkowity
wydobycia
sprzedanych niektórych
produktów
kopalin
(2)

• niższą wartością zużytych
Zużycie
wsadów
obcych

Pozostałe

Wpływ na przychody
Z wyłączeniem podatku od wydobycia niektórych kopalin i zużycia wsadów obcych

EBITDA
9M'13

wsadów obcych

…%

Zmiana w odniesieniu do 9M’2012
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Utrzymanie dyscypliny kosztowej w Spółce
Koszty rodzajowe (mln PLN)
+3%

poziom planowany

10 418

10 073

Podatek od wydobycia
niektórych kopalin (x1,4)
1 463

1 025

Struktura zmiany kosztów rodzajowych (mln PLN)
Zwiększenie zakresu
górniczych robót
przygotowawczych
o 3,7 kmb

439

Wsady obce (-7%)
3 008

3 224

5 946

Pozostałe podatki
i opłaty (+6%)

242
585

256
621

Amortyzacja (+6%)

966

1 107

Usługi obce (+15%)

1 747

1 708

2 218

2 190

9M'12

9M'13

5 825

+2%

141

-20

Usługi obce

Pozostałe

-215

Podatek od
wydobycia
niektórych
kopalin

Wsady obce

Materiały, paliwa i energia (-2%)

Koszty pracy (-1%)

Wzrost kosztów według rodzaju o 3% był skutkiem przede wszystkim ujęcia w kosztach 2013 roku podatku od
wydobycia niektórych kopalin za okres pełnych 9 miesięcy (w roku 2012 – od 18 kwietnia)
Koszty rodzajowe z wyłączeniem wsadów obcych oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin wzrosły w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2%, głównie z tytułu realizacji zwiększonego zakresu
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górniczych robót przygotowawczych
…% Zmiana w odniesieniu do 9M’2012

podatek od wydobycia
niektórych kopalin

Podatek od wydobycia niektórych kopalin główną przyczyną wzrostu kosztu jednostkowego
Zmiana całkowitego jednostkowego
Jednostkowy koszt produkcji miedzi
kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej elektrolitycznej ze wsadów własnych
(PLN/t)
ze wsadów własnych wynika z:
16 893

− wprowadzenie podatku od wydobycia
niektórych kopalin
− wzrost kosztu usług obcych głównie z
uwagi na wyższe koszty remontów
(remont HM Głogów II)

13 889

Koszt produkcji koncentratu C1
(USD/funt)
1,74

Całkowity koszt
produkcji miedzi
ze wsadów
własnych

4 278
0,67

1,24

2 386

− wzrost kosztów górniczych robót
przygotowawczych (wzrost zakresu
rzeczowego o 12%)

0,46

− niższy o 2% wolumen produkcji

− mniej korzystna wycena produktów
ubocznych ze względu na niższe ceny
srebra i złota

12 615
11 503

Koszt produkcji
miedzi bez
podatku od
wydobycia
kopalin

1,07
0,78

− wzrost amortyzacji z uwagi na
realizowany zwiększony zakres
inwestycji rzeczowych
9M'12

9M'13

9M'12

9M'13
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Przepływy operacyjne pozwoliły na sfinansowanie działalności inwestycyjnej
oraz wypłatę I transzy dywidendy
Przepływy pieniężne (mln PLN)
Dług netto (mln PLN)
Nabycie rzeczowych aktywów
trwałych i wartości
niematerialnych

-1 515

+2 855

-99

306

308

1.01.2013

30.09.2013

Nabycie akcji, udziałów i
certyfikatów inwestycyjnych
jednostek zależnych

-203
-426

-980

707

-49

290
Środki
pieniężne
(1.01.2013)

Działalność
operacyjna

Nakłady
inwestycyjne

Pożyczki
udzielone/
spłacone

Zaciągnięcie/
Spłata
kredytu

Wypłata dywidendy

Pozostałe

Środki
pieniężne
(30.09.2013)

W ciągu 9 miesięcy 2013 roku nastąpiło zmniejszenie
środków pieniężnych o 417 mln PLN przy spłacie 426 mln PLN kredytu
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Spółka aktualnie nie przewiduje korekty prognozy wyniku 2013 roku
Realizacja założeń prognozy rocznej po 9 miesiącach (%)

100%

97%

Notowania miedzi (PLN/t)

80%

Notowania srebra (PLN/kg)

• Po 9 miesiącach notowania miedzi
są zbliżone do zakładanych na 2013
rok jednak notowania srebra są
istotnie niższe

• Koszt jednostkowy jest niższy od

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

99%

Koszt gotówkowy
produkcji koncentratu (USD/funt)

99%

planowanego głównie w związku z
niższym obciążeniem kosztów
jednostkowych podatkiem od
wydobycia niektórych kopalin

75%

Produkcja miedzi
w koncentracie

76%

Produkcja miedzi
elektrolitycznej

76%

- w tym ze wsadów obcych

77%

• Plan produkcji realizowany jest zgodnie z
założeniami, Spółka zakłada zwiększenie produkcji
w odniesieniu do prognozy w IV kwartale br.

• Realizacja programu inwestycyjnego jest zgodna z
harmonogramem

• Pomimo pogorszenia warunków
Nakłady inwestycyjne rzeczowe

makroekonomicznych Spółka nie przewiduje
odchylenia prognozowanych wyników finansowych
w 2013 roku powyżej poziomu 10%, głównie w
związku ze zwiększeniem wolumenu sprzedaży

59%

• Należy zwrócić uwagę, że przy dużej zmienności
Przychody ze sprzedaży

72%

Wynik netto

70%

EBITDA

70%

warunków makroekonomicznych wartość wyceny
aktywów finansowych, w tym instrumentów
pochodnych, może ulegać znacznym wahaniom i na
koniec okresu sprawozdawczego wpływać na
zmianę poziomu wyniku netto
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Wyniki ekonomiczne
KGHM International
Dane finansowe KGHM International za 9 miesięcy 2012 r. przedstawione zostały za pełen okres sprawozdawczy

Stabilna produkcja w przeliczeniu na miedź ekwiwalentną

 W przeliczeniu na miedź ekwiwalentną1

Miedź ekwiwalentna1

produkcja uległa nieznacznemu zmniejszeniu

(tys. t Cu)

 Główną przyczyną zmniejszenia produkcji

-1%

100,4

miedzi było zakończenie produkcji w kopalni
Podolsky w I kwartale 2013 r. (5 tys. t miedzi)

99,6

10%
12%
10%

10%

79%

77%

9M'12

9M'13

TPM2
Nikiel

 Wzrost produkcji metali szlachetnych wynikał
głównie ze zwiększonej produkcji złota w
kopalni Robinson, za sprawą wyższych
uzysków i wyższej średniej zawartości złota
w koncentracie.

Miedź

Przeliczenie ilości miedzi ekwiwalentnej dokonano na podstawie ogłoszonych wcześniej 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 wpływ umowy z Franco Nevada.
2 TPM – złoto, platyna, pallad
…% Zmiana w odniesieniu do 9M’2012
1
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Zmniejszenie wyniku głównie na skutek spadku cen miedzi

 Spadek cen miedzi i niklu

Skorygowana EBITDA1 (mln USD)

powoduje zmniejszenie
EBITDA o 74 mln USD

243

 Zmniejszenie wolumenu

-22%

190

sprzedaży miedzi
o 8 tys. t (w tym 5 tys. t
w związku z zamknięciem
kopalni Podolsky)
skutkuje obniżeniem
EBITDA o 21 mln USD.

 Spadek EBITDA został

EBITDA 9M'12

Ceny miedzi

Wolumen
sprzedaży
miedzi

Ceny niklu

Zmniejszenie
kosztów
operacyjnych

Pozostałe

EBITDA 9M'13

częściowo
zrekompensowany
niższymi kosztami
sprzedaży w związku ze
zmniejszeniem kosztów
operacyjnych

Skorygowana EBITDA liczona jest jako wynik na podstawowej działalności operacyjnej
powiększony o koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące wartość zapasów minus koszty
eksploracji.
1

…%

Zmiana w odniesieniu do 9M’2012
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Zmniejszenie kosztu C1
Gotówkowy koszt jednostkowy
w KGHM International (C1)
(USD/funt)
-13%

Na obniżenie kosztu C1 największy wpływ miało:

 kapitalizacja wydatków związanych z
udostępnieniem złoża na 2014 rok (zdjęcie
nadkładu)

 niższe koszty produkcji związane z

2,54
2,21

usprawnieniem pracy młyna w Robinson

 wzrost uzysków i zawartości metali
szlachetnych w kopalni Robinson, a w
efekcie wyższe przychody ze sprzedaży
produktów ubocznych

9M'12

9M'13

…%

Zmiana w odniesieniu do 9M’2012
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Projekt Ajax
Realizowane
zadania
NAJWAŻNIEJSZE
OSIĄGNIĘCIA
W 2012 ROKU

AJAX
Cu

Au

Zasoby

~503 mln t @ 0,27% Cu;
0,17 g/t Ag

Własność

80% KGHM PM S.A,
20% Abacus Mining

Kopalnia

Odkrywka

Status

Dodatkowe prace
rozpoznawczoposzukiwawcze

•

Trwają prace nad zmianą planu zakładu górniczego, które
pozwolą na zmniejszenie jego wpływu na najbliżej
sąsiadujące tereny miejskiej infrastruktury. Plan został
pozytywnie zaopiniowany przez niezależną spółkę doradztwa
technicznego.

•

Prowadzone są prace eksploracyjne, które wykazały
potencjał występowania mineralizacji miedziowej na obszarze
projektu Afton-Ajax.

•

Spółka planuje złożyć wnioski o pozwolenie na budowę
zakładu po dokładnej analizie zmian do planu zakładu
górniczego oraz ocenie obszaru objętego dodatkowymi
badaniami eksploracyjnymi.

•

KGHMI kontynuuje budowę dobrych relacji z organami
administracji federalnej i lokalnej, które są strategicznie
ważne dla uzyskania pozwolenia środowiskowego.
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Victoria będzie drugim, po Sierra Gorda najważniejszym projektem KGHM International
Realizowane
zadania
NAJWAŻNIEJSZE
OSIĄGNIĘCIA
W 2012 ROKU

VICTORIA
Cu

Zasoby

Ni

Pt

Au

~14.9 mln t @ 2.4% Cu, 2.5%
Ni, 7.4 g/t TPM

Własność

100% KGHM International

Kopalnia

Podziemna

Status

Przygotowanie
infrastruktury naziemnej

•

Trwa przygotowanie infrastruktury naziemnej pod budowę zakładu
górniczego.

•

W ramach prac eksploracyjnych udokumentowano ponad
2 mln ton miedzi ekwiwalentnej. Istnieje potencjał dalszego
zwiększania po wydrążeniu szybu i przeprowadzeniu prac
eksploracyjnych.

•

Opracowano nowe podejście do budowy kopalni w czterech
fazach. Planowane rozpoczęcie produkcji nastąpi w 2018/2019 r.
Infrastruktura naziemna
Składowisko
odpadów
Zbiornik wody
parking

Składowisko rudy

Oczyszczalnia
Oczyszczalnia

Szyb wentylacyjny
Pobór powietrza
Szyb produkcyjny
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