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Lubin, 25 czerwca 2019 r. 

            
 

 

 

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM 

Polska Miedź S.A. za maj 2019 r. 
 

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne 

i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r. Dane dla Grupy 

Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zawierają wyniki Sierra Gorda dla 55% udziałów KGHM Polska Miedź S.A. 

 

W okresie od stycznia do maja 2019 r. produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) Grupy KGHM  

kształtowała  się  powyżej  wielkości  zrealizowanych  w  analogicznym  okresie  2018  r.  Spadek produkcji 

molibdenu wynika z planowanej sekwencji wydobycia w Sierra Gorda (eksploatacja obszarów o niższej 

zawartości Mo). Produkcja miedzi, srebra, TPM oraz molibdenu w okresie pięciu miesięcy 2019 r. 

kształtowała się powyżej wielkości przyjętych w budżecie na ten okres. 

 

Wyniki Grupy KGHM w maju 2019 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż 

Grupy KGHM 

maj 

2019 r. 

maj 

2018 r. 

I - V 

2019 r. 

I - V 

2018 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 61,9 53,5 293,2 244,1 

Srebro płatne (tony) 133,5 101,5 586,1 431,9 

TPM (tys. troz) 19,7 15,8 84,7 69,9 

Molibden (mln funtów) 1,3 1,6 5,0 6,5 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 63,7 49,8 282,5 230,2 

Srebro (tony) 143,4 72,8 572,8 383,9 

TPM (tys. troz) 18,7 20,2 78,8 68,5 

Molibden (mln funtów) 1,0 1,7 5,5 7,2 

 

Produkcja Grupy KGHM: 

• Produkcja miedzi płatnej w maju 2019 r. wyniosła 61,9 tys. t. Wzrost w stosunku do maja 2018 r.  

o  16%  dotyczył  produkcji  krajowej, w tym przede wszystkim produkcji katod z własnych wsadów 

oraz kopalni Sierra  Gorda, głównie ze względu na wyższy przerób rudy. Natomiast  spadek  w KGHM 

INTERNATIONAL LTD. wynikał przede wszystkim z niższej produkcji w kopalni Robinson na skutek 

zmniejszenia zawartości miedzi w eksploatowanej rudzie, w części zrekompensowanego poprzez 

realizację wyższego wskaźnika uzysku Cu. 

• Produkcja  srebra  wyniosła  133,5  t,  tym  samym  uległa  zwiększeniu  o  32%  w  porównaniu  do 

maja 2018 r. Poprawę zanotowano w KGHM Polska Miedź S.A. 

• Produkcja  TPM  wyniosła  19,7  tys.  troz.  Wzrost  o  25%  dotyczył  zarówno  aktywów  polskich  jak 

i Sierra Gorda, przy produkcji w KGHM INTERNATIONAL LTD. na poziomie porównywalnym do 

zrealizowanego w analogicznym miesiącu 2018 r. 
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• Produkcja molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów. Zmniejszenie produkcji jest pochodną mniejszej 

zawartości molibdenu w rudzie w kopalni Sierra Gorda.  

 

Sprzedaż Grupy KGHM: 

• Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 63,7 tys. ton i była wyższa o 13,9 tys. ton (+28%) w porównaniu 

do sprzedaży miedzi z maja 2018 roku. Głównym powodem była wyższa sprzedaż tego metalu 

zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. 

• Sprzedaż srebra wyniosła 143,4 tony i była wyższa o 70,6 tony (+97%) w porównaniu do sprzedaży 

maja 2018 roku. Przyczyną była dużo wyższa sprzedaż srebra zrealizowana przez KGHM Polska Miedź 

S.A. wynikająca m.in. z większej produkcji tego metalu z krajowych aktywów produkcyjnych. 

• Sprzedaż TPM wyniosła 18,7 tys. troz i była niższa o 1,5 tys. troz (-8%) w porównaniu do maja 2018 

roku. Głównym powodem była niższa sprzedaż złota zrealizowana w maju br. przez KGHM Polska 

Miedź S.A. częściowo skompensowana przez lepsze wyniki sprzedażowe w KGHM INTERNATIONAL 

LTD. (w tym zakresie). 

• Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,0 mln funtów i była niższa o 0,7 mln funtów  (-43%) w porównaniu 

do maja 2018 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda. 

 

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w maju 2019 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM Polska Miedź S.A. 

maj 

2019 r. 

maj 

2018 r. 

I - V 

2019 r. 

I - V 

2018 r. 

Produkcja górnicza: 

Miedź w koncentracie (tys. ton) 35,0 35,2 167,9 170,9 

Srebro w koncentracie (tony) 110,7 109,0 527,9 532,6 

Produkcja hutnicza: 

Miedź elektrolityczna (tys. ton) 49,7 40,2 239,2 188,1 

- w tym z wsadów własnych 35,7 28,6 174,6 142,8 

Srebro metaliczne (tony) 132,4 100,3 580,2 426,7 

TPM (tys. troz) 10,5 7,2 40,5 33,5 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 51,2 40,0 228,5 180,5 

Srebro (tony) 142,2 71,2 566,8 375,5 

TPM (tys. troz) 11,0 13,7 38,8 36,5 

  

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.: 

• Ilości wyprodukowanej miedzi oraz srebra w koncentracie w porównaniu do maja 2018 pozostały na 

podobnym poziomie. 

• Produkcja miedzi elektrolitycznej oraz srebra metalicznego na wyższym poziomie, w porównaniu do 

wyniku roku poprzedniego, przy znacznym wzroście produkcji katod pochodzących ze wsadów 

własnych.  

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.: 

• Sprzedaż miedzi wyniosła 51,2 tys. ton i była wyższa o 11,2 tys. ton (+28%) w porównaniu do 

sprzedaży zrealizowanej w maju 2018 roku (uwzględniając w tym okresie sprzedaż miedzi 

rafinowanej oraz miedzi w koncentracie). Na różnicę wpływ miała zwiększona produkcja miedzi 

elektrolitycznej o ok. 9,5 tys. ton w maju br.  
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• Sprzedaż srebra wyniosła 142,2 tony i była wyższa o 71 ton w porównaniu do sprzedaży 

zrealizowanej w maju 2018 roku (+100%) – sprzedaż maja 2018 roku obejmowała również 9,0 ton 

płatnego srebra zawartego w koncentratach miedzi. Różnica wynika z większej produkcji srebra 

metalicznego w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku (o ok. 32 tony) oraz 

uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w maju br. 
• Sprzedaż TPM wyniosła 11,0 tys. troz i była niższa o 2,7 tys. troz (-20%) w porównaniu do sprzedaży 

w maju 2018 roku. Różnica wynika z mniejszej sprzedaży złota na rynek krajowy w maju 2019 roku  

w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 

 

Wyniki KGHM INTERNATIONAL LTD. w maju 2019 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM INTERNATIONAL LTD. 

maj 

2019 r. 

maj 

2018 r. 

I - V  

2019 r. 

I - V 

2018 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 7,0 8,8 29,6 35,8 

TPM (tys. troz) 6,7 6,8 32,1 28,5 

Molibden (mln funtów) 0,13 0,03 0,44 0,13 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 7,1 4,3 29,1 29,5 

TPM (tys. troz) 5,3 4,3 27,5 24,2 

Srebro (tony) 0,0 0,1 -0,1 3,3 

Molibden (mln funtów) 0,14 0,06 0,51 0,16 

  

Produkcja KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

• Spadek produkcji miedzi płatnej w maju 2019 roku w porównaniu do maja 2018 roku wynikał głównie 

z niższej produkcji miedzi w kopalni Robinson (o 1,17 tys. ton) oraz w Zagłębiu Sudbury (o 0,58 tys. 

ton) i nieznacznie niższej produkcji w kopalni Franke (o 0,16 tys. ton). Kopalnia Carlota wykonała 

wyższą produkcję w maju br. w porównaniu r/r. 

• Niższa produkcja miedzi w kopalni Robinson wynikała z eksploatacji obszaru o znacząco niższej 

zawartości miedzi w rudzie, pomimo wyższych uzysków, w celu udostępnienia bogatszego rejonu 

złoża w drugim półroczu bieżącego roku. 

• Niższa produkcja w Zagłębiu Sudbury w maju br. w porównaniu do maja 2018 r. wynikała z 

eksploatacji rudy o niskiej zawartości miedzi w kopalni McCreedy (w ubiegłym roku eksploatacja złoża 

miała miejsce głównie w kopalni Morrison, w której obecnie nie jest prowadzone wydobycie). 

• Spadek produkcji miedzi płatnej za 5 miesięcy 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu 

2018 roku wynikał głównie z niższej o 7,24 tys. ton produkcji miedzi w kopalni Robinson. 

• Niższa produkcja TPM w maju br. w porównaniu do roku poprzedniego wynikała z niższej o 0,94 tys. 

troz produkcji metali szlachetnych w Zagłębiu Sudbury, której nie zrekompensowała wyższa o 0,77 

tys. troz produkcja złota w kopalni Robinson. 

• Niższa produkcja TPM w Zagłębiu Sudbury w porównaniu do roku poprzedniego wynikała głównie  

z niższych zawartości metali szlachetnych w rudzie. 

• Wyższa produkcja TPM narastająco za 5 m-cy 2019 roku w porównaniu r/r wynikała z wyższej 

produkcji TPM w Zagłębiu Sudbury, pomimo spadku produkcji złota w kopalni Robinson, które miało 

miejsce na początku bieżącego roku. 

• W maju 2019 roku oraz za 5 m-cy 2019 roku zanotowano wyższą produkcję molibdenu w kopalni 

Robinson w porównaniu do roku poprzedniego głównie z powodu wyższych zawartości molibdenu 

w rudzie oraz wyższych uzysków na wszystkich etapach przerobu molibdenu. 
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Sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

• Sprzedaż miedzi wyniosła 7,1 tys. ton i była wyższa o 2,8 tys. ton (+65%) w porównaniu do 

sprzedaży w maju 2018 roku. Głównym  czynnikiem  była wyższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej  

w koncentracie Robinson o ok. 2,3 tys. ton wynikająca z wyższego wolumenu sprzedanego 

koncentratu Cu (o ok. 14 tys. ton wagi suchej) oraz z  harmonogramu zaplanowanych wysyłek 

koncentratu miedzi do portu. Wyższa była również sprzedaż miedzi pochodzącej z katod kopalni 

Franke o ok. 0,9 tys. ton. Spadek sprzedaży Cu odnotowano natomiast w Zagłębiu Sudbury (- 0,6 tys. 

ton w maju br. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego).  

• Sprzedaż TPM wyniosła 5,3 tys. troz i była wyższa o 1,0 tys. troz (+24%) w porównaniu do sprzedaży 

w maju 2018 roku. Powodem wzrostu był, podobnie jak w przypadku miedzi, zwiększony wolumen 

sprzedaży koncentratu Robinson w porównaniu do maja 2018 roku. 

• Sprzedaż srebra osiągnęła śladowe wartości (w zaokrągleniu wyniosła 0,0 tony) i była niższa o 

0,1 tony (-34%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w maju 2018 roku. Główną przyczyną tego 

spadku było skorygowanie w maju bieżącego roku prowizorycznych zawartości srebra w 

koncentracie Robinson w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek. Niższą sprzedaż 

płatnego srebra odnotowano także w Zagłębiu Sudbury (-0,05 tony w maju br.). 

• Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,14 mln funtów i była wyższa 0,08 mln funtów (+139%)  

w porównaniu do sprzedaży w maju 2018 roku. Wzrost spowodowany był wyższą produkcją 

molibdenu w kopalni Robinson o ok. 0,1 mln funtów oraz ustalonym harmonogramem wysyłek. 

Wyniki Sierra Gorda S.C.M. w maju 2019 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

maj 

2019 r. 

maj 

2018 r. 

I - V  

2019 r. 

I - V 

2018 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 5,2 4,5 24,4 20,2 

Molibden (mln funtów) 1,2 1,6 4,6 6,4 

Srebro płatne (tony) 1,1 1,2 5,9 5,2 

TPM (tys. troz) 2,5 1,8 12,1 7,9 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 5,3 5,6 25,0 20,1 

Molibden (mln funtów) 0,8 1,7 5,0 7,0 

Srebro (tony) 1,2 1,5 6,0 5,2 

TPM (tys. troz) 2,5 2,2 12,5 7,8 

  

Produkcja Sierra Gorda (55%): 

• Wzrost produkcji miedzi płatnej w okresie od stycznia do maja 2019 r. determinowany był 

wyższym wolumenem przerobionej rudy oraz wyższą zawartością miedzi w eksploatowanej rudzie  

w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2018.  Wyższa produkcja miedzi w maju 2019 r. 

wynikała w głównej mierze ze zwiększonego przerobu rudy w porównaniu do wyników z maja 2018 

r. 

• Spadek produkcji molibdenu jest przede wszystkim wynikiem (podobnie jak w poprzednich 

okresach) mniejszej zawartości Mo w rudzie. Wpływ przedmiotowego czynnika na wyniki produkcyjne 

został częściowo kompensowany wyższym wolumenem przerobionej rudy.  

 

Sprzedaż Sierra Gorda (55%): 

• Sprzedaż miedzi wyniosła 5,3 tys. ton i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w maju 2018 

roku (-4% - w maju br. sprzedaż koncentratu miedzi była niższa o ok. 150 ton wagi suchej). 
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• Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,9 mln funtów (-49%)  

w stosunku do sprzedaży w maju 2018 roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla 

harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na 

sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra 

Gorda. 

• Sprzedaż srebra wyniosła 1,2 tony i była niższa o 0,3 tony (-19%). Powodem spadku, oprócz 

minimalnie niższego wolumenu sprzedanego koncentratu miedzi, była również nieznacznie niższa 

zawartość płatnego srebra w koncentracie sprzedanym w maju br. 

• Sprzedaż TPM wyniosła 2,5 tys. troz i była wyższa o 0,3 tys. troz (+10%). Za wzrost odpowiedzialna 

jest wyższa zawartość złota w koncentracie miedzi sprzedanym w maju 2019 roku. 


