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Agenda

Wpływ globalnej ekspansji na wzrost wartości KGHM Polska Miedź

Dobre perspektywy dla KGHM wynikające z niesłabnącego popytu na surowce
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Wyniki ekonomiczne

Grupy Kapitałowej

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM International



Pomimo wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych  kopalin po przej ęciu 
Quadra FNX akcje KGHM wzrosły powy Ŝej średniej w bran Ŝy wydobywczej
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Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy 1 KGHM 
od przej ęcia Quadra FNX wzrosła o 66% – znacz ąco 

wyŜej od konkurentów w bran Ŝy wydobywczej

2/401) Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR)  – Całkowita stopa zwrotu z akcji dla inwestora (zmiana wyceny giełdowej plus dywidendy)
ŹRÓDŁO: S&P Capital IQ
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WyŜsze tempo wzrostu ceny akcji KGHM Polska Mied ź w odniesieniu 
do zmiany notowa ń miedzi

KGHM1

Zmiana ceny akcji KGHM Polska Mied ź S.A. i notowa ń miedzi w PLN (od 1 stycznia 2010 r.)
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Zapowied ź podatku od 
wydobycia niektórych kopalin
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Miedź (w PLN)
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1) Cena akcji KGHM skorygowana o wypłacone dywidendy
ŹRÓDŁO: zestawienie własne



KGHM skutecznie zmienił mark ę Quadra FNX na KGHM International

Rebranding z Quadra FNX na KGHM International

Projekt 
Sierra 
Gorda, 

Kopalnia 
Morrison, 
USA

KGHM 
International

Główne korzy ści z 
rebrandingu obejmuj ą

Poprawa 
rozpoznawalności 
marki KGHM na 
świecie

Szybsza integracja 
dzięki integracji 
wizerunków obu firm

Identyfikacja firm w 
jednej grupie 
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Gorda, 
Chile

Polski 
premier 
w kopalni 
Morrison, 
Kanada

Projekt  
Sierra 
Gorda, 
Chile

USAInternational

KGHM 
International

Kopalnia 
Robinson, 
USA

jednej grupie 
pozwalająca na 
bardziej efektywną 
wymianę wiedzy i 
najlepszych praktyk

Wykorzystanie marki 
KGHM do 
wzmocnienia 
wizerunku kopalń 
KGHM International 
jako stabilnego 
pracodawcy



Analitycy ju Ŝ teraz przypisuj ą 30-50% warto ści KGHM do biznesu 
międzynarodowego, głównie do projektu Sierra Gorda

Składniki wyceny KGHM wg analityków 1

Przy dzisiejszej 
kapitalizacji rynkowej 
KGHM oznacza to

3,4-5.7 mld USD 
kapitalizacji firmy (30-
50%) przypisuje si ę 
zagranicznym aktywom 
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Inne AktywaSierra Gorda

Aktywa w Polsce Inne zagraniczne

Aktywa zagraniczneXX
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zagranicznym aktywom 
KGHM

2,3-3,4 mld kapitalizacji 
firmy (20-30%) przypisuje 
się Sierra Gorda

Oznacza to, Ŝe juŜ dziś 
Sierra Gorda
wygenerowała 
pozytywn ą warto ść 
ekonomiczn ą dla KGHM
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1 W rozbiciu wyceny uwzględniono: Aktywa w Polsce (aktywa produkcyjne w Polsce), Aktywa zagraniczne (Sierra Gorda oraz inne aktywa produkcyjne i 
projekty górnicze np. Afton-Ajax, Victoria), oraz Inne Aktywa (Tauron, spółki grupy kapitałowej); nie uwzględniono wyceny gotówki netto, wyceny kosztów 
zamknięcia kopalni oraz wyceny zobowiązań wobec pracowników



W obszarze integracji KGHM International z KGHM Pol ska Mied ź S.A. 
odnotowano liczne osi ągnięcia

Nowy system 
planowania i 
bud Ŝetowania

• WdroŜono nowy system planowania i budŜetowania dla KGHMI na rok 2013 i 
plan 5 letni uzgodniony z KGHM SA

Globalny program 
zakupowy

• Rozpoczęcie Globalnego Programu Zakupowego w celu zwiększenia 
oszczędności w obszarze zakupów (zidentyfikowano potencjał oszczędności w 
wysokości ~7% oraz zmniejszenia liczby indeksów materiałowych o ~20% w skali 
globalnej)

Programy rozwoju 
talentów

• Opracowywany jest obecnie wspólny program rozwoju talentów dla KGHM SA i 
KGHMI. Program obejmuje Executive MBA dla menedŜerów KGHM po obu 

6/40

talentów KGHMI. Program obejmuje Executive MBA dla menedŜerów KGHM po obu 
stronach Atlantyku oraz rozszerzenie programu „Kopalnia Talentów (Talent 
Mine)” na aktywa międzynarodowe

Globalna eksploracja • Globalne podejście do poszukiwań złóŜ wydobywczych i szeroki portfel 
eksplorowanych złóŜ na 3 kontynentach

Globalna sprzeda Ŝ • Globalna koordynacja sprzedaŜy dla grupy KGHM (zwiększanie siły KGHMI w 
negocjacjach handlowych z duŜymi klientami) 

Postępy w projektach 
górniczych

• Projekt Sierra Gorda w ponad 1/3 ukończony; postępy prac w projektach Afton-
Ajax i Victoria



MICON potwierdza: KGHM Polska Mied ź S.A. na światowym poziomie

NiezaleŜny raport ekspercki

Raport zgodny ze światowym standardem           
NI 43-101 opracowanym w Kanadzie

Standard stosowany przez spółki górnicze               
na całym świecie

Najwy Ŝsze standardy
KGHM stosuje najlepsze z dostępnych technologii i 
standardów bezpieczeństwa

29 mln ton miedzi
Tyle metalu w złoŜu posiada obecnie KGHM 
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na całym świecie

Przejrzysta informacja dla inwestorów 
zapewniająca porównywalno ść z innymi firmami 
górniczymi

Potwierdzenie raportu opracowanego przez 
KGHM Polska Miedź SA

Sporządzony dla krajowych aktywów KGHM 
Polska Miedź SA (aktywa KGHM International 
posiadają juŜ takie raporty)

30-40 lat
Tak długo KGHM moŜe produkować w oparciu o posiadane 
zasoby, przy zachowaniu bieŜącej produkcji

+17 mln ton miedzi
O tyle KGHM moŜe zwiększyć zasoby miedzi w złoŜu, 
rozpoznając obszary przyległe

1) Raport opublikowany 11.02.2013 r.



Niecka Grodziecka – bogate zło Ŝe miedzi i srebra na Dolnym Śląsku

KGHM Polska Mied ź S.A. dokumentuje z sukcesem du Ŝe złoŜe miedzi i srebra

Bolesławiec

1,4% Cu to średnia zawarto ść miedzi 
w wykonanych odwiertach
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50 g/t Ag

1,5 mln ton 

to średnia zawarto ść srebra
w wykonanych odwiertach

miedzi mo Ŝe zostać 
udokumentowana 
po uko ńczeniu prac



KGHM posiada pełen portfel projektów geologiczno-gó rniczych na świecie
Projekty wydobywcze KGHM
Kopalnie KGHM 
Huty do 2012 roku
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KGHM posiada pełen portfel projektów geologiczno-gó rniczych na świecie
Projekty wydobywcze KGHM
Kopalnie KGHM 
Huty 

Grenlandia
Malmbjerg (Mo)

Niemcy
Weisswasser
(Cu, Ag)

Kanada
McCreedy (Cu, Ni, TPM1

Morrison (Cu, Ni, TPM)
Podolsky (Cu, Ni, TPM)
Victoria (Cu, Ni, TPM)

Kanada
Afton-Ajax (Cu, Au)

obecnie
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Polska
Kopalnia Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag)
Kopalnia Lubin (Cu, Ag)
Kopalnia Rudna (Cu, Ag)
Huta Miedzi Głogów
Huta Miedzi Legnica
Eksploracja w regionie

Chile
Franke (Cu)
Sierra Gorda (Cu, Mo, Au)

USA
Robinson (Cu, Au, Mo)
Carlota (Cu)

1) Metale szlachetne (TPM) – złoto, platyna, pallad 



Sytuacja gospodarcza na świecie



Wzrost popytu na mied ź w kolejnych latach b ędzie pochodził przede 
wszystkim z krajów azjatyckich
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Wzrost popytu na mied ź w podziale na regiony świata

Zmiana roczna w tys. ton  miedzi

Perspektywa

• Rozwój gospodarki chińskiej 
będzie miał nadal kluczowy 
wpływ na kształtowanie się 
rynku metali, w tym miedzi. 
Z Państwa Środka będzie 
pochodzić  największy wzrost 
zapotrzebowania na czerwony 
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681 668
724

848
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Oceania Afryka

Europa Środkowo-Wschodnia Europa Zachodnia

Azja [bez Chin] Chiny

zapotrzebowania na czerwony 
metal

• Rozwijające się gospodarki 
krajów azjatyckich o licznej 
populacji (Indie, Indonezja, 
Malezja) będą odgrywały 
coraz większą rolę w 
światowej ekonomii. Po 
Chinach, największy wzrost 
popytu na miedź będzie 
pochodził właśnie z tych 
krajów.

ŹRÓDŁO: Intierra Quarterly Copper Market Briefing, Q4 2012



Srebro jest dobrym zabezpieczeniem w przypadku real izacji scenariusza 
inflacyjnego

W mln uncji srebra • Widmo inflacji nadal nie zostało odsunięte. 
W przypadku kontynuacji luzowania polityki 
monetarnej przez banki centralne metale 
szlachetne będą stanowić ochronę przed 
inflacją oraz osłabieniem wartości dolara.

• Pomimo ostatnich wiadomości o moŜliwym 
ograniczeniu polityki luzowania ilościowego 
przez FED, pozostałe banki centralne (w 

Miesi ęczna sprzeda Ŝ monet American Eagle Perspektywa
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6

7

8
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przez FED, pozostałe banki centralne (w 
tym przede wszystkim w Japonii) 
zwiększają program skupu aktywów.

• Rośnie zainteresowanie srebrem ze strony 
inwestorów. SprzedaŜ monet American 
Eagle wyniosła 7,4 mln uncji w styczniu 
2013 roku, co było najwyŜszym 
miesięcznym wynikiem w historii

• W ciągu najbliŜszych lat zachowanie 
inwestorów finansowych nadal będzie miało 
kluczowe znaczenie dla kształtowania się 
cen srebra

0

1

2

3

4

5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ŹRÓDŁO: Bloomberg;  CRU; KGHM



Strefa euro:
PKB: 13.1 tn USD
PKB r/r: -0.9% Q4
PKB 2013F: -0.1%
Inflacja CPI: 2.2%
Bezrobocie: 11.7%

Kanada:
PKB: 1.74 tn USD
PKB r/r: 1.3% Q3
PKB 2013F: 1,9%
Inflacja CPI: 0.8%
Bezrobocie: 7.0%

W światowej gospodarce istnieje nadal wiele zagro Ŝeń w krótkim i średnim okresie  

Chiny:
PKB: 7.3 tn USD
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USA:
PKB: 15.1 tn USD
PKB kw/kw: -0,1% Q4
PKB 2013F: 1.9 %
Inflacja CPI: 2.2%
Bezrobocie: 7.9% Chile:

PKB: 0.25 tn USD
PKB r/r: 4.7% Q3
PKB 2013F: 4.4%
CPI: 1.6%
Bezrobocie: 6.1% *Prognozy PKB wg  the Economist (23 luty 2013)

PKB: 7.3 tn USD
PKB r/r: 7.9% Q4
PKB 2013F: 8.5%
Inflacja CPI: 2.0 %
Bezrobocie: 4.1%

Polska:
PKB: 0,51 tn USD
PKB r/r: 1.4% Q3
PKB 2013F: 1.7%
Inflacja CPI: 1.7%
Bezrobocie: 13.4%



Wyniki Grupy Kapitałowej



KGHM Polska Mied ź S.A. nośnikiem bie Ŝących wyników Grupy
Udział KGHM Polska 
Miedź S.A. w wyniku 
skonsolidowanym

2011 2012
KGHM Polska 

Miedź S.A.

Przychody ze sprzeda Ŝy 22 107 26 837 20 737 77%

Koszty podstawowej działalno ści operacyjnej 12 667 19 688 13 602

Wynik na podstawowej działalno ści operacyjnej 9 440 7 149 7 135 100%

Wynik na pozostałej działalno ści operacyjnej 3 792 (545) -709

Zysk z działalno ści operacyjnej 13 232 6 604 6 426 97%

22 107
26 837

2011 2012

Przychody ze sprzeda Ŝy 

11 128

Zysk netto 

mln PLN

+21%

-57%

1
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� Obecnie wynik Grupy generowany jest przez KGHM Pols ka Mied ź S.A.

� Realizowane inwestycje, w tym KGHM International st anowi ć będą o wynikach Grupy w przyszło ści 

Koszty finansowe (netto) 52 145 9

Udział w zyskach inwestycji wycenianych 
metod ą praw własno ści 

188 - x

Podatek dochodowy 2 300 1 647 1 549

Zysk netto 11 128 4 812 4 868 101%

EBITDA 14 145 8 059 7 198 89%

4 812

2011 2012

14 145

8 059

2011 2012

EBITDA 

-43%

1) KGHM International podlega konsolidacji począwszy od 6 marca 2012 r. 



Wzrost produkcji miedzi, metali szlachetnych oraz n owy produkt – nikiel 
w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Mied ź

571,0 565,8

110,5
571,0

676,3

124,7

Produkcja miedzi 
(tys. t)

Produkcja metali szlachetnych 1

(tys. troz)
Produkcja srebra
(t)

Produkcja niklu
(tys. t)

1 260 1 274

KGHM Polska Miedź S.A. KGHM International

+18%

+1% 5,5
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2011 2012

22,6 29,5

95,2

22,6

2011 2012 - -

4,8

-

4,8

2011 2012

1 260 1 274

2011 2012

1) Metale szlachetne (TPM) – złoto, platyna, pallad 



Wyniki ekonomiczne 
KGHM Polska Mied ź S.A.



Notowania metali wyra Ŝone w PLN na zbli Ŝonym poziomie

8 811
7 950

2011 2012

2,96
3,26

2011 2012

35,12
31,15

2011 2012

+10%

-10% -11%

Notowania miedzi
(USD/t)

Kurs walutowy
(USD/PLN)

Notowania srebra
(USD/troz)

19/40

Zmniejszenie 
notowa ń metali 

w odniesieniu do 
2011 roku, wy Ŝszy 

kurs walutowy 
USD/PLN

2011 2012 2011 2012

25 965 25 855

2011 2012

3 335 3 254

2011 2012

-0,4%
-2%

Notowania miedzi
(PLN/t)

Notowania srebra
(PLN/kg)



KGHM utrzymuje stabilny poziom produkcji górniczej

Wydobycie urobku
(mln t wagi suchej)

Produkcja miedzi 
w koncentracie
(tys. t)

Produkcja miedzi 
elektrolitycznej
(tys. t)

Produkcja srebra
(t)

29,7 30,2

426,7 427,1
446,4

419,1

124,6 146,7

571,0 565,8

Ze wsadów 
własnych

Ze wsadów 
obcych

+2%

+0,1%

-0,9%

+1%
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� Zbli Ŝony do planowanego poziom zawarto ści miedzi w urobku (1,59%)

� Stabilny wolumen produkcji miedzi w koncentracie

� Produkcja miedzi elektrolitycznej zgodna z planem p rzy 26% udziale wolumenu wsadów obcych 

1,61 1,59

2011 2012 2011 2012 2011 2012

1 260 1 274

2011 2012

Zawarto ść 
miedzi w 

urobku (%)



Obni Ŝenie wyniku finansowego dotyczyło przede wszystkim sprzeda Ŝy 
aktywów telekomunikacyjnych w 2011 roku

+1 968

+693

11 394

9 020

-2 374

-2 129

-314

-1 460

Wynik na sprzedaŜy Polkomtel S.A. oraz DIALOG S.A. 

Zmniejszenie notowań miedzi  z 8 811 USD/t do 7 950 USD/t 
oraz srebra z 35,12 USD/troz do 31,15 USD/troz

Zmiana kursu walutowego 
z 2,96 USD/PLN do 3,26 USD/PLN

Znaczący poziom ujemnych róŜnic kursowych w okresie 
wynika z wahań kursów walutowych przy wysokim stanie 
środków pienięŜnych zakumulowanych w Spółce w 
związku z zakupem akcji Quadra FNX Mining

mln PLN

Zmiana wyniku netto
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1) Wpływ na przychody
2) Z wyłączeniem podatku od wydobycia niektórych kopalin
3) Z wyłączeniem podatku dotyczącego sprzedaŜy aktywów telekomunikacyjnych 

+501

4 868

-1 327

-1 511

-574

Wynik netto 
2011

Wynik netto na 
sprzeda Ŝy 
telekomów

Wynik netto 
2011 

skorygowany 

Uzyskane ceny 
Cu, Ag, Au (1)

Kurs walutowy 
(1)

Wolumen 
sprzeda Ŝy Cu, 

Ag, Au (1)

Hedging Ró Ŝnice 
kursowe

Podatek od 
wydobycia 
niektórych 

kopalin

Całkowity koszt 
sprzedanych 

produktów (2)

Podatek 
dochodowy (3)

Pozostałe Wynik netto 
2012

Zwiększenie wolumenu sprzedaŜy 
miedzi z 567 tys. t do 580 tys. t

W tym zmiana korekty przychodów z poziomu 
242 mln PLN  do 333 mln PLN  oraz wyniku z 
wyceny i realizacji instrumentów z +321 mln PLN 
do -84 mln PLN

-57%



Spółka zrealizowała prognoz ę wyniku netto na 2012 rok z nadwy Ŝką (+3%) 

mln PLN

Prognoza 

(29.10.2012)

Wykonanie 

2012

Realizacja 

prognozy

 (%)

Przychody mln PLN 20 633 20 737 100,5%

Zysk netto mln PLN 4 744 4 868 102,6%

Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 564,2 565,8 100,3%

   - w tym ze wsadów obcych tys. t 145,9 146,7 100,5%
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Produkcja srebra t 1 199 1 274 106,3%

Średnioroczne notowania miedzi USD/t 7 850 7 950 101,3%

Średnioroczne notowania srebra USD/troz 30,50 31,15 102,1%

Kurs walutowy USD/PLN USD/PLN 3,28 3,26 99,4%

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi 
elektrolitycznej ze wsadów własnych

PLN/t 15 077 14 590 96,8%

Większo ść załoŜeń  zrealizowana została w 2012 roku na poziomie planowan ym



Koszty rodzajowe z wył ączeniem wsadów obcych i podatku wzrosły o 7%

mln PLN

7 911

11 102

13 988

Podatek od wydobycia 
niektórych kopalin

Wsady obce (+20%)

+7%

+26%Koszty rodzajowe
�Wzrost kosztów według rodzaju o 26% był 

skutkiem przede wszystkim wy Ŝszej warto ści 
wsadów obcych oraz wprowadzenia podatku 
od wydobycia niektórych kopalin

�Pozostałe koszty wzrosły w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego o 7%
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7 383
7 911

2011 2012

Pozostałe podatki i opłaty (+1%)

Koszty pracy (+5%)

Usługi obce (+8%)

Amortyzacja (+15%)

Materiały, paliwa i energia (+7%)
Podatek od 
wydobycia 
niektórych 

kopalin
55%

Wsady 
obce
27%

Pozostałe
18%

Struktura wzrostu kosztów rodzajowych



Wzrost kosztów wynikał przede wszystkim z wprowadzenia po datku od wydobycia 
niektórych kopalin

PLN/t

16 461

19 628

� W odniesieniu do 2011 roku całkowity koszt produkcj i miedzi ze wsadów własnych był wy Ŝszy o 42%

� Po odj ęciu kosztu podatku od wydobycia niektórych kopalin wzrost całkowitego kosztu produkcji miedzi ze 
wsadów własnych wyniósł 11%

� Dodatkowym elementem wpływaj ącym na wzrost kosztu było zmniejszenie produkcji mi edzi ze wsadów 
własnych z 446,4 tys. t do 419,1 tys. t

SprzęŜony koszt produkcji miedzi 
elektrolitycznej  ze wsadów własnych

Całkowity jednostkowy koszt produkcji 
miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych
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10 299
11 423

14 590

14 875

16 461

Całkowity koszt 
produkcji miedzi 

ze wsadów 
własnych 2011

Warto ść szlamów 
anodowych 

(by-products)

Zwi ększenie 
zapasu

Koszty pracy Zu Ŝycie 
materiałów, 

paliwa i energii 
oraz usługi obce

Amortyzacja Pozostałe Całkowity koszt 
produkcji miedzi 

ze wsadów 
własnych 2012 

(1)

Podatek od 
wydobycia 
niektórych 

kopalin

Całkowity koszt 
produkcji miedzi 

ze wsadów 
własnych 2012

+42%

+11%

1) Z wyłączeniem skutków podatku od wydobycia niektórych kopalin



Przepływy pieni ęŜne w 2012 roku

mln PLN

+4 703

12 836
-9 637

W tym 9 421 mln PLN przejęcie spółki 
Quadra FNX (obecnie KGHM International)

25/40

W 2012 roku nast ąpiło zmniejszenie stanu gotówki o 12,1 mld PLN głów nie 
w związku z zamkni ęciem transakcji nabycia akcji spółki Quadra FNX ora z 

wypłat ą wysokiej dywidendy za 2011 rok

+1 040 707

-1 647

-5 668
-41

-878

Środki pieni ęŜne 
(1.01.2012)

Działalno ść 
operacyjna

Inwestycje 
kapitałowe

Inwestycje 
rzeczowe

Dywidenda dla 
akcjonariuszy

Zaci ągni ęcie 
kredytu

Pozostałe Ró Ŝnice kursowe 
z tytułu wyceny 

Środki pieni ęŜne 
(31.12.2012)

28,34 PLN/akcję, co oznacza blisko dwukrotny 
wzrost w relacji do 2011 r. (14,90 PLN/akcję)



Warunki makroekonomiczne i podatek od wydobycia 
niektórych kopalin skutkuj ą zmniejszeniem wyniku 
planowanego w Bud Ŝecie na 2013 r.

KGHM Polska Mied ź S.A.

ZałoŜenia 
makroekonomiczne

Koszty produkcji Produkcja

� Kurs walutowy 
(3,10 USD/PLN)

� Notowania miedzi 
(7 800 USD/t)

� Jednostkowy koszt 
produkcji miedzi 
elektrolitycznej ze 
wsadów własnych 
(17 087 PLN/t)

� Miedzi w koncentracie 
(425,1 tys. t)  

� Miedzi elektrolitycznej 
(548,0 tys. t)

� Produkcja:
� miedzi (93,7 tys. t)
� niklu (5 tys. t)
� TPM1 (64 tys. oz)

� Koszt jednostkowy 
C12 (2,30 USD/funt)

� Nakłady inwestycyjne 
(733 mln USD) 

KGHM International
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Prognoza finansowa
� Przychody (18 930 mln PLN)
� Zysk netto (3 204 mln PLN)
� EBITDA (5 337 mln PLN)

Nakłady inwestycyjne
� Nakłady inwestycyjne rzeczowe 2 470 mln PLN
� Limit nakładów na inwestycje kapitałowe 523 mln PLN

1) Metale szlachetne (TPM) – złoto, platyna, pallad 
2) Koszt C1 – gotówkowy koszt produkcji koncentratu powiększony o koszty administracyjne oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC), pomniejszony o koszt 

amortyzacji i wartość premii za produkty uboczne. Koszt C1 zawiera royalties (podatek od wydobycia niektórych kopalin) 

(7 800 USD/t)
� Notowania srebra 

(32 USD/troz)

(17 087 PLN/t)
� Koszt gotówkowy 

produkcji koncentratu -
C12 (1,76 USD/funt)

(548,0 tys. t)
� w tym ze wsadów 

obcych (146,6 tys. t)
� Srebra metalicznego 

(1 075 t)



Wyniki ekonomiczne 
KGHM International



Systematyczny wzrost wyników finansowych KGHM Inter national

mln USD

312
337

358
378 • Przychody w 2012 r. 

wyniosły 1,385 mln 
USD, co oznacza 
wzrost o 25% w 
stosunku do 2011 r. 

• W ostatnim kwartale 
nastąpił wzrost 

Pozytywne trendy 
w wynikach 
finansowych
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Skorygowana EBITDA liczona jest jako wynik na podstawowej działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji i odpisy
aktualizujące wartość zapasów minus koszty eksploracji.
Dane w trakcie procesu badania przez biegłego rewidenta. Po zakończonym procesie audytu zostaną opublikowane ostateczne
dane w sprawozdaniu rocznym (29 marca 2013 r.).

80
67

96 90

1 kw. 2 kw. 3 kw.

nastąpił wzrost 
przychodów o 39% 
do 378 mln USD w 
związku z wy Ŝszymi  
cenami i wolumenem 
sprzeda Ŝy

Skorygowana EBITDAPrzychody ze sprzedaŜy

4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.



WyŜszy poziom produkcji miedzi ekwiwalentnej dzi ęki wi ększej ilo ści miedzi  
i niklu w 2012

Produkcja miedzi ekwiwalentnej 
w tys. ton

+7%

130.6 139.6

2011 2012
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Produkcja Cu  
w tys. ton

Produkcja Ni  
w tys. ton

Produkcja TPM  
w tys. troz

99.0 110.5

2011 2012

4.6 4.8

2011 2012

103 95

2011 2012

+12%
+4% -8%

1) Miedź ekwiwalentna (CuEq) = suma przychodów ze sprzedaŜy metali (ilość x cena) / cena miedzi
Ekwiwalent miedzi mówi o wielkości łącznej produkcji metali w spółce

� Łączna produkcja miedzi ekwiwalentnej 1 wyniosła 139,6 tys. ton 1 w 2012r. wobec 130,6 tys. ton  w 2011 roku

� Najwi ększy przyrost produkcji w 2012 r. odnotowano w kopaln iach Robinson (+26%), Morrison (+8%) i Franke 
(+19%). 

� Znaczną popraw ę produkcji w kopalni Robinson spowodowały usprawnie nia operacyjne w ramach Value Creation
Plan, w szczególno ści wy Ŝsze uzyski, zwi ększenie przerobu rudy, zwi ększenie floty maszyn oraz skrócenie drogi 
odstawy. Dodatkowo operowano w obszarze o wy Ŝszej zawarto ści miedzi w rudzie 



Wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych KGHM Internation al

mln USD  

733,0

580,0

CAPEX

+26%
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� Nakłady inwestycyjne w 2012 zawieraj ą wydatki na Sierra Gorda w wysoko ści 456 
milionów USD . W 2013 poziom wydatków na Sierra Gorda je st przewidziany na 518 
milionów USD.

20132012



Aktywa produkcyjne KGHMI z powodzeniem poprawiaj ą wyniki 
działalno ści operacyjnej i tworz ą dodatkow ą warto ść

Kopalnia 
Morrison

� Produkcja 37% wy Ŝsza ni Ŝ w Q4 2011 – zwi ększony wolumen, lepsze 
zawarto ści metali i wykorzystanie szybu Craig

�

Kopalnia 
Robinson
Nevada, USA

� Produkcja Cu 26 % wy Ŝsza ni Ŝ w Q4 2011 – zwi ększone odzyski w ZWR
� Koszt C1 ni Ŝszy ni Ŝ w Q4 2011 i wynosi $2.00/lb
� WdraŜany Program Tworzenia Warto ści

– Usprawniono ZWR w celu zwi ększenia odzysku miedzi (w tym poprawa w 
zakresie doskonało ści operacyjnej)

– Zmniejszono wydatki kapitałowe na utrzymanie ruchu
– Wprowadzono bardziej agresywne planowanie produkcji
– Wdro Ŝono system zarz ądzania flot ą i obni Ŝono koszty zakupów
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Inne kopalnie
Kanada, USA, Chile

� Kopalnia Podolsky w Sudbury wydłu Ŝyła swój planowany okres Ŝycia o 
6 miesi ęcy (do kwietnia 2013)

� Kopalnia odkrywkowa Franke w Chile wdra Ŝa obecnie program 
stabilizacji i usprawnie ń

Ontario, Kanada � Koszt C1 w Q4 2012 na poziomie $1.19/lb
� WdraŜany Program Tworzenia Warto ści

– Przeniesiono działalno ść do szybu Craig, 
– Przyspieszono prace przygotowawcze do programu rozbudowy  

kopalni
– Ustabilizowano procesy w kopalni i zwi ększono wolumen produkcji



Sierra Gorda – jeden z najszybciej realizowanych pro jektów na świecie

• Podpisano kontrakty na :

� transport koncentratu do portu koleją,

� budowę rurociągu wody słonej,

� na świadczenie usług portowych,

NAJWAśNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W 2012 ROKUSIERRA GORDA NAJWAśNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W 2012 ROKU

Cu Au Mo
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� na budowę linii przesyłowej, 

� na dostawy energii elektrycznej,

� układ zbiorowy z pracownikami,

• podł ączono kopalnię do sieci energetycznej ,

• zaawansowanie prac wynosi 33% (a 92% prac 
projektowych zostało juŜ ukończonych),

• trwa budowa niezbędnej infrastruktury i montaŜ 
maszyn górniczych.

Trwa budowa kopalni, 
zakładu przeróbczego i 
ściąganie nadkładu, stan  
zaawansowania prac 
wynosi 33%. 

Status

OdkrywkowaTyp kopalni

55% KGHM International, 
45% SMM i SC

Własno ść 

~ 1,3 mld t @ 0,39% Cu, 
0,024% Mo

Rezerwy



Projekt Sierra Gorda znajduje si ę w trakcie realizacji. W 2015 r. kopalnia 
będzie mie ć najni Ŝszy jednostkowy koszt produkcji ze wszystkich kopal ń 
miedzi w Chile

Sierra Gorda

Główne fakty � Projekt stopniowo ogranicza ryzyka projektowe i b ędzie zrealizowany w pierwszej połowie 2014
� Sierra Gorda jest jednym z najszybciej realizowanych p rojektów w górnictwie miedzi (odkrycie w 

2007 i produkcja ju Ŝ w 2014)
� Cały projekt jest operacj ą na bardzo du Ŝą skal ę, przy której pracuje obecnie średnio ~3 tysi ęcy osób 

(7 tysi ęcy osób w szczycie) i która obejmuje a Ŝ ~311,4 km2 powierzchni
� Aktywne wsparcie KGHM SA w nadzorze nad projektem, zar ządzaniu ryzykiem (warto ść zagro Ŝona 

ryzykiem [Value At Risk] spadła z 510 mln USD wg stan u na czerwiec 2012 do 240 mln USD wg stanu 
na grudzie ń 2012) i wsparcie zakupów poprzez monitoring dostawców  ze Szwajcarii i Włoch; 
Dodatkowo prace przy inicjatywach tworzenia warto ści (np. wzrost k ąta nachylenia ścian odkrywki)

� Sierra Gorda oferuje mo Ŝliwo ści dla polskich dostawców do świadczenia usług w Chile
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Przyszłe tworzenie 
warto ści

� Sierra Gorda oferuje mo Ŝliwo ści dla polskich dostawców do świadczenia usług w Chile

� Sierra Gorda b ędzie mie ć najni Ŝszy jednostkowy koszt wydobycia ze wszystkich kopalni m iedzi w 
Chile w 2015

� Zastosowanie najnowszych metod wydobycia i przerobu rudy , np. HPGR, stanowiska zdalnego 
sterowania

� Kontrolowany wzrost bud Ŝetu na wydatki kapitałowe, wynikaj ący cz ęściowo z powodów 
regulacyjnych (przepisy dot. sejsmicznej normy budowl anej i ochrony środowiska) i rynkowych 
(kursy wymiany walut, zmiany w wynagrodzeniach)

� MoŜliwo ści dalszego wzrostu warto ści bie Ŝącej netto – np. poprzez zwi ększanie k ąta nachylenia 
ścian odkrywki

ŹRÓDŁO: SG SCM



1. kwartyl 2. kwartyl 3. kwartyl 4. kwartyl

300

250

200

Krzywa kosztów producentów miedzi, 2015 szacunki
W centach USD/funt

400

350

Producenci chilijscyInni producenciKGHM Sierra GordaKGHM Poland

Sierra Gorda b ędzie miała jedne z najni Ŝszych kosztów jednostkowych 
wśród kopalni miedzi na świecie i najni Ŝsze w Chile
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Produkcja

W tysiącach funtów

150

ŹRÓDŁO: Brook Hunt (a Wood Mackenzie company); McKinsey

„SG będzie mieścić się w dolnych 10% Światowej Krzywej Kosztów 
przez pierwszych pięć lat, kiedy kopalnia będzie produkować 50 
milionów funtów molibdenu rocznie”



Aktualizacja wielko ści nakładów na projekt Sierra Gorda

NAJWAśNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W 2012 ROKUAktualizacja bud Ŝetu Aktualizacja harmonogramu

• Rozruch produkcji rozpocznie się 
w II kwartale 2014

• KGHM miał niewielki wpływ na 
opóźnienie:

• Konieczność zmian w niektórych 
projektach

• Nakłady początkowe (CAPEX) na 
uruchomienie produkcji wzrosną z 2,9 mld 
USD do 3,9 mld USD (o 35% - bez 
uwzględnienia działań oszczędnościowych)

• Czynniki w większości niezaleŜne od 
KGHM:

• Wzrost kosztów pracy oraz materiałów

35/401) dla 27 duŜych projektów górniczych, na podstawie raportów giełdowych spółek;  
2) opóźnienia zrealizowanych projektów typu greenfield na podstawie danych Wood MacKenzie/Teck

Koszty budowy projektów górniczych rosną 
na całym świecie, średnio na poziomie 60% 
powyŜej budŜetu1.

Średnie opóźnienie nowych projektów w 
górnictwie miedzi wynosi 3 lata2

projektach

• Opóźnienia w dostawie niektórych 
towarów oraz wykonania usług 
przez kontraktorów

• Wzrost kosztów pracy oraz materiałów

• Przepisy administracyjne

• Aprecjacja Peso i inflacja

• Zmiany zakresu projektu i dodatkowe 
usprawnienia



Implikacje dla SG SCM*
Strategia zabezpiecze ń
przed eskalacj ą

KGHM jest w stanie ograniczy ć częściowo wpływ inflacji 
w Chile poprzez hedging

▪ Obecna strategia hedgingowa

zakłada zakup jednostek UF , co 

ma kilka zalet:

– UF jest indeksacyjną 440

9.0
▪ Miliony jednostek UF w 

posiadaniu przez SG 

SCM w listopadzie

▪ Przewidywane płatności

$, miliony

UF, miliony
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–
jednostką rozliczeniową

skorelowaną z poziomem

inflacji w Chile 

– Nabyte jednostki UF dl 

ochrony przed zmianami

kursu CLP/USD

– Posiadane fundusze są

oprocentowane (4.4%)

440

385

55

▪
będą pochodziły z 

funduszy w jednostkach

UF (@48,9)

▪ Koszt netto UF (@43,0)

▪ Zysk

-

=

*wpływ hedgingu na DCE dla KGHMI byłby wyŜszy (114M USD) 
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Pierwotny nachylenie skarpy: 38°

Proponowane nachylenie skarpy: 41°
Kontekst

Wzrost stromości 
nachylenia skarpy 
nad rampą 

• Obecne kąty nachylenia skarpy nad 
półką wahają się pomiędzy 40°i 45° a 
kąt nachylenia skarpy nad rampą 
wynosi 38°

• Ze względu na twardość skał, 
wstępne odwierty geotechniczne 
wykazały, Ŝe skarpy mogą być 

Tworzenie dodatkowej warto ści: Wzrost k ątów nachylenia skarpy odkrywki 
moŜe mieć znaczący pozytywny wpływ na NPV projektu Sierra Gorda
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ŹRÓDŁO: SG SCM

nad rampą 
prowadzi do 
ogólnego wzrostu 
nachylenia skarpy 
odkrywki o 3°

wykazały, Ŝe skarpy mogą być 
jeszcze bardziej strome o ok. 5° tak 
by kąty nachylenia skarpy nad półką 
wynosiły 45° do 50° a kąt nachylenia 
skarpy nad rampą 41°

• Konsekwencją jest zmniejszenie 
tonaŜu odpadów, dystansu do 
transportu oraz wielkości floty, 
pozytywnie wpływając na wartość 
ekonomiczną projektu

Ze wst ępnych wylicze ń wynika, Ŝe zmiana k ąta
nachylenia skarp b ędzie miała istotny wpływ na
warto ść projektu
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Tworzenie dodatkowej warto ści: Inne d źwignie

Ceny miedzi
• Konserwatywne załoŜenia cen miedzi w analizach

• Wzrost kosztów spowodowany elementami (np. stal, ropa) skorelowanymi z 
innymi surowcami jak m.in. miedź czy molibden

Ruda tlenkowa
• Ruda dzi ś klasyfikowana jako odpad mo Ŝe być w przyszło ści przerobiona

• Znaczące zasoby (146 mln ton rudy tlenkowej) mogą zwiększyć produkcję
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Patrnerzy JV
• Silni partnerzy w postaci japo ńskim firm Sumitomo Metal Mining and 

Sumitomo Corporation

• MoŜliwość realizacji innych projektów w przyszłości

Wydłu Ŝenie 
okresu 

eksploatacji

• Przekwalifikowanie zasobów geologicznych do eksploatacyjnych moŜe 
wydłuŜyć okres eksploatacji 
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Projekt Afton-Ajax – intensywne prace nad uzyskaniem  pozwole ń

GŁÓWNE ZMIANYAFTON-AJAX

Cu Au

• Skuteczne przej ęcie roli operatora przez KGHM 
International (przejęcie od firmy Abacus)

• Kontrolowana zmiana terminu realizacji proj ektu w 
celu dostosowania się do nowych wymogów 
regulacyjnych w Kolumbii Brytyjskiej
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Projekt jest na etapie 
pozyskiwania pozwolenia 
środowiskowego na 
budow ę kopalni

Status

OdkrywkowaTyp kopalni

80% KGHM, 20% Abacus
Mining & Exploration

Własno ść 

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

Rezerwy

regulacyjnych w Kolumbii Brytyjskiej

• Bardzo udane “Dni Otwarte” z udziałem mieszkańców 
Kamloops (w których uczestniczyło w sumie kilkaset
osób)

• Dobre relacje z First Nations – podpisanie 
porozumienia „Memorandum of Understanding” 
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Projekt Victoria to drugie najwa Ŝniejsze źródło wzrostu 
dla KGHM po Sierra Gorda

VICTORIA

Cu Au PtNi

• Wyniki wierceń z 2012 r. potwierdzają moŜliwość 
istotnego zwiększenia zasobów w złoŜu Victoria, 

• Nowe podejście do budowania kopalni w dwóch fazach 
pozwalające na redukcj ę załoŜonych wydatków 

GŁÓWNE ZMIANY
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GłębinowaTyp kopalni

100% KGHM 
International

Struktura 
właścicielska

pozwalające na redukcj ę załoŜonych wydatków 
kapitałowych do ok. 300-400 milionów USD w 
pierwszej fazie i finansowanie drugiej fazy juŜ z 
przepływów finansowych po uruchomieniu pierwszej 
produkcji

• Największe ryzyko to przygotowanie porozumienia z 
Vale ale w tym obszarze udało si ę przełamanie 
zastoju w negocjacjach z nimi korzystając pozycji 
KGHM SA jako kupca koncentratu Salobo od firmy Vale
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