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2 kwartały 
narastająco /

2 kwartały 
narastająco /

2 kwartały 
narastająco /

2 kwartały 
narastająco /

2010 okres                       
od 2010-01-01                 
do 2010-06-30

2009 okres             
od 2009-01-01                    
do 2009-06-30

2010 okres                       
od 2010-01-01                 
do 2010-06-30

2009 okres             
od 2009-01-01                    
do 2009-06-30

I. Przychody ze sprzedaŜy 7 811 777 5 611 914 1 950 896 1 242 014

II. Zysk z działalności operacyjnej 2 797 396 1 458 571 698 615 322 807

III. Zysk przed opodatkowaniem 2 928 428 1 577 321 731 339 349 088

IV. Zysk netto 2 403 278 1 291 059 600 189 285 734

V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej 2 399 850 1 291 159 599 333 285 756

VI. Zysk netto przypadający udziałom 
niekontrolującym 3 428 (100) 856 (22) 

VII. Inne całkowite dochody 172 916 (513 454) 43 184 (113 637) 

VIII. Łączne całkowite dochody 2 576 194 777 605 643 373 172 097

IX. Łączne całkowite dochody przypadające 
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 572 766 777 705 642 517 172 119

X. Łączne całkowite dochody przypadające 
udziałom niekontrolującym 3 428 (100) 856 (22) 

XI. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

XII.
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 
przypadający akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej 

12,00 6,46 3,00 1,43

XIII. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej

2 185 229 1 210 565 545 734 267 919

XIV. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (961 904) (780 721) (240 224) (172 787) 

XV. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej

(87 502) (16 846) (21 853) (3 728) 

XVI. Przepływy pienięŜne netto razem 1 135 823 412 998 283 657 91 404

Stan na
2010-06-30

Stan na
 2009-12-31

Stan na
2010-06-30

Stan na
 2009-12-31

XVII. Aktywa trwałe 11 070 725 9 777 030 2 670 347 2 379 882

XVIII. Aktywa obrotowe 6 879 554 5 089 786 1 659 403 1 238 934

XIX. Aktywa razem 17 950 279 14 866 816 4 329 750 3 618 816

XX. Zobowiązania długoterminowe 2 406 236 1 970 994 580 403 479 771

XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 974 631 2 302 604 717 505 560 490

XXII. Kapitał własny 12 569 412 10 593 218 3 031 842 2 578 555

XXIII.
Kapitał własny przypadający na udziały 
niekontrolujące

71 303 67 875 17 199 16 522

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
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do 2009-06-30

2010 okres                       
od 2010-01-01                 
do 2010-06-30

2009 okres             
od 2009-01-01                    
do 2009-06-30

I. Przychody ze sprzedaŜy 7 199 551 5 099 260 1 798 000 1 128 554

II. Zysk z działalności operacyjnej 2 764 478 1 766 160 690 395 390 882

III. Zysk przed opodatkowaniem 2 747 857 1 747 264 686 244 386 700

IV. Zysk netto 2 226 638 1 472 634 556 076 325 919

V. Inne całkowite dochody 173 076 (512 959) 43 224 (113 526) 

VI. Łączne całkowite dochody 2 399 714 959 675 599 299 212 393

VII. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,13 7,36 2,78 1,63

IX. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 2 007 059 1 156 347 501 238 255 920

X. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (956 113) (613 436) (238 778) (135 764) 

XI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (5 153) (2 177) (1 287) (482) 

XII. Przepływy pienięŜne netto razem 1 045 793 540 734 261 173 119 674

Stan na
2010-06-30

Stan na
 2009-12-31

Stan na
2010-06-30

Stan na
 2009-12-31

XIII. Aktywa trwałe 10 751 910 9 508 897 2 593 446 2 314 614

XIV. Aktywa obrotowe 6 224 973 4 444 133 1 501 513 1 081 772

XV. Aktywa razem 16 976 883 13 953 030 4 094 959 3 396 386

XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 096 518 1 704 420 505 697 414 883

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 676 694 1 844 653 645 640 449 017

XVIII. Kapitał własny 12 203 671 10 403 957 2 943 622 2 532 486

WYBRANE DANE FINANSOWE

    w tys. zł    w tys. EUR

    w tys. zł    w tys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
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5 Zarządzanie ryzykiem 40

III 45

Informacja o istotnych zmianach szacunkowych

Zdarzenia po dniu bilansowym

Skutek zmian w strukturze gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia 
lub sprzedaŜy jednostek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., inwestycji długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pienięŜnych, 
które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie sprawozdawczym wraz z najistotniejszymi zdarzeniami 
ich dotyczącymi

Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe Spółki
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 
 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

nota 30 czerwca 2010 31 grudnia 2009 
Aktywa
Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 7 788 666 7 673 437

Wartości niematerialne 280 460 268 195

Nieruchomości inwestycyjne 17 164 17 164

Inwestycje w jednostki stowarzyszone 1 437 608 1 315 663

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 365 999 347 395

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 433 028 19 412

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 86 277 67 144

Pochodne instrumenty finansowe 649 925 58 034

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 11 598 10 586

11 070 725 9 777 030

Aktywa obrotowe

Zapasy 2 277 481 2 072 434

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 1 805 571 1 531 341

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego od osób prawnych 4 754 9 329

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 8 778 8 976

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 460 580

Pochodne instrumenty finansowe 431 698 263 375

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 2 343 916 1 197 077

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 6 896 6 674

6 879 554 5 089 786

Razem aktywa 17 950 279 14 866 816

Pasywa
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

Kapitał akcyjny 2 000 000 2 000 000

Inne skumulowane całkowite dochody 299 217 126 301

Zyski zatrzymane 10 198 892 8 399 042

12 498 109 10 525 343

Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 71 303 67 875

Razem kapitał własny 12 569 412 10 593 218

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 33 628 36 230

Kredyty, poŜyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego A.IV.6 166 881 120 854

Pochodne instrumenty finansowe 352 385 61 354

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 277 41 785

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 235 434 1 183 350

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciąŜenia 573 631 527 421

2 406 236 1 970 994

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 191 504 1 575 896

Kredyty, poŜyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego A.IV.6 100 981 219 816

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego od osób prawnych 297 545 79 104

Pochodne instrumenty finansowe 234 878 273 717

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 111 344 106 704

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciąŜenia 38 379 47 367

2 974 631 2 302 604

Razem zobowiązania 5 380 867 4 273 598

Razem pasywa 17 950 279 14 866 816

Stan na dzień 
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

nota

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

Przychody ze sprzedaŜy A.IV.1 4 212 047 7 811 777 2 991 980 5 611 914

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów A.IV.2 (2 435 551) (4 543 210) (2 070 643) (3 673 282)

Zysk brutto ze sprzedaŜy 1 776 496 3 268 567 921 337 1 938 632

Koszty sprzedaŜy A.IV.2 (69 256) (123 231) (53 487) (114 177)

Koszty ogólnego zarządu A.IV.2 (153 803) (351 960) (196 888) (358 148)

Pozostałe przychody operacyjne A.IV.3 396 586 532 901 87 437 283 819

Pozostałe koszty operacyjne A.IV.4 (99 531) (528 881) (133 872) (291 555)

Zysk z działalności operacyjnej 1 850 492 2 797 396 624 527 1 458 571

Koszty finansowe A.IV.5 (13 317) (24 187) (9 449) (25 837)

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności 84 808 155 219 92 634 144 587

Zysk przed opodatkowaniem 1 921 983 2 928 428 707 712 1 577 321

Podatek dochodowy (347 825) (525 150) (121 575) (286 262)

Zysk netto 1 574 158 2 403 278 586 137 1 291 059

Inne całkowite dochody z tytułu:

Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy (11 932) (13 484) (2 568) (8 699)

Instrumentów zabezpieczających przepływy środków pienięŜnych 284 454 226 961 (228 670) (625 195)

Podatek dochodowy związany z pozycjami 
prezentowanymi w innych całkowitych dochodach (51 779) (40 561) 43 936 120 440

Inne całkowite dochody za okres obrotowy, netto 220 743 172 916 (187 302) (513 454)

ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY 1 794 901 2 576 194 398 835 777 605

Zysk przypadający:

akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 573 775 2 399 850 585 803 1 291 159

udziałom niekontrolującym 383 3 428 334 (100)

Łączne całkowite dochody przypadające:

akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 794 518 2 572 766 398 501 777 705

udziałom niekontrolującym 383 3 428 334 (100)

Zysk na akcję przypadający akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej w trakcie okresu 
(wyraŜony w złotych na jedną akcję)

– podstawowy 7,87 12,00 2,93 6,46

– rozwodniony 7,87 12,00 2,93 6,46

     Okres obrotowy
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał przypadający na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej

Kapitał 
akcyjny

Zyski 
zatrzymane

Aktywów 
finansowych 

dostępnych do 
sprzedaŜy

Instrumentów 
zabezpieczających 

przepływy pienięŜne

Ogółem

Stan na 1 stycznia 2010 
wykazywany pierwotnie 2 000 000 8 429 651 561 125 740 10 555 952 67 875 10 623 827

Błąd poprzednich okresów - (30 609) - - (30 609) - (30 609)

Stan na 1 stycznia 2010 2 000 000 8 399 042 561 125 740 10 525 343 67 875 10 593 218

Dywidenda za 2009 rok, 
uchwalona, niewypłacona - (600 000) - - (600 000) - (600 000)

Łączne całkowite dochody - 2 399 850 (10 922) 183 838 2 572 766 3 428 2 576 194

Stan na 30 czerwca 2010 2 000 000 10 198 892 (10 361) 309 578 12 498 109 71 303 12 569 412

Stan na 1 stycznia 2009 2 000 000 8 407 049 8 972 508 484 10 924 505 58 360 10 982 865

Dywidenda za 2008 rok, 
uchwalona, niewypłacona - (2 336 000) - - (2 336 000) - (2 336 000)

Łączne całkowite dochody - 1 291 159 (7 046) (506 408) 777 705 (100) 777 605

Inne zmiany kapitału 
przypadającego na udziały 
niekontrolujące - - - - - (8 670) (8 670)

Stan na 30 czerwca 2009 2 000 000 7 362 208 1 926 2 076 9 366 210 49 590 9 415 800

Kapitał 
przypadający na 

udziały 
niekontrolujące

Razem     
kapitał 
własny

Inne skumulowane całkowite 
dochody z tytułu:
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŜnych

                             nota

za 6 miesięcy 
kończący się                                                      

30 czerwca 2010 

za 6 miesięcy 
kończący się                                                      

30 czerwca 2009 
Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej

Zysk netto 2 403 278 1 291 059

Korekty zysku netto A.IV.7 140 757 226 100

Podatek dochodowy zapłacony (358 806) (306 594)

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 2 185 229 1 210 565

Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej

Nabycie jednostek zaleŜnych, pomniejszone o przejęte  środki pienięŜne (29) (14 128)

Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (532 136) (756 234)

Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 7 182 8 934

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy (433 747) -

Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy 6 779 20 000

Nabycie aktywów finansowych ze środków Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych - 
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

(19 013) (8 984)

ZałoŜenie lokat - (400 500)

Rozwiązanie lokat - 300 500

Wpływy z tytułu spłaty udzielonych poŜyczek - 610

Odsetki otrzymane 1 481 4 433

Dywidendy otrzymane 24 116 76 455

Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych

(14 608) (4 470)

Inne wydatki inwestycyjne (1 929) (7 337)

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (961 904) (780 721)

Przepływy pienięŜne z działalności finansowej

Wpływy związane z transakcjami z udziałowcami niekontrolującymi - 57

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i poŜyczek 86 660 46 164

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i poŜyczek (158 856) (53 735)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (7 158) (1 558)

Odsetki zapłacone (8 586) (7 765)

Inne wpływy/(wydatki) finansowe 438 (9)

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (87 502) (16 846)

Przepływy pienięŜne netto razem 1 135 823 412 998

Zyski/(Straty) z róŜnic kursowych z tytułu wyceny środków pienięŜnych  i ich ekwiwalentów 11 016 (12 576)

Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów 1 146 839 400 422

Stan środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 1 197 077 2 065 763

Stan środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 2 343 916 2 466 185

        w tym środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania 64 024 4 208

       Okres obrotowy
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Wybrane dane objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

 
 

I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania 

1. Wstęp 

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą 
w Lubinie, której akcje znajdują się w obrocie regulowanym. Podstawowa działalność firmy koncentruje się 
na produkcji miedzi i srebra.  

 
Podstawowy przedmiot działalności Jednostki Dominującej stanowi: 
• kopalnictwo rud miedzi i metali nieŜelaznych, 
• wydobywanie Ŝwiru i piasku, 
• produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieŜelaznych, 
• produkcja soli, 
• odlewnictwo metali lekkich i nieŜelaznych, 
• kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – metalurgia proszków, 
• zagospodarowanie odpadów, 
• sprzedaŜ hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu, 
• magazynowanie i przechowywanie towarów, 
• działalność związana z zarządzaniem holdingami, 
• działalność geologiczno-poszukiwawcza,  
• wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, 
• wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu, 

dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą, 
• rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy, 
• usługi telekomunikacyjne i informatyczne. 

Działalność w zakresie eksploatacji złóŜ rudy miedzi, soli oraz kopalin pospolitych opiera się na 
posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach wydanych przez Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w latach 1993 – 2004. 
 
W zakres działalności Grupy Kapitałowej wchodzą ponadto: 

• produkcja wyrobów z miedzi i metali szlachetnych, 
• usługi budownictwa podziemnego, 
• produkcja maszyn i urządzeń górniczych, 
• usługi transportowe, 
• usługi z zakresu badań, analiz i projektowania, 
• produkcja kruszyw drogowych, 
• odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi. 
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Wybrane dane objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (kontynuacja) 
 

2. Skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 30 czerwca 2010 r.  

PeBeKa S.A.                                                    100%

"Energetyka" sp. z o.o                                      100%

"BIOWIND" sp. z o.o.                                       100%

WPEC w Legnicy S.A.                                         85%

KGHM Metraco S.A.                                          100%

Zagłębie Lubin S.A.                                          100%

KGHM Polish Copper Ltd. w likwidacji                 100%

KGHM Kupferhandelsges. m.b.H                        100%

KGHM HMS Bergbau AG                                 74,90%

"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A.            100%

CBJ sp. z o.o.                                                  100%

KGHM LETIA S.A.                                          85,45%

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.                            100%

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR                        100%

KGHM TFI S.A.                                                 100%

DIALOG S.A.                                                   100%

PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.                                 100%

"Mercus Software" sp. z o.o.                             100%

PHP "MERCUS" sp. z o.o.                                  100%

PCPM sp. z o.o.                                             82,86%

TUW-CUPRUM                                               96,72%

Polkomtel S.A.                                               24,39%

PHU "Mercus Bis" Sp. z o.o.                          32,26%

DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o.                      100%

FADROMA S. R. SP. Z O.O. w likwidacji           98,05%

INTERFERIE S.A.                                           65,67%

INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.                 65,67%

WM "ŁABĘDY" S.A.                                        88,92%

Walcownia Metali NieŜelaznych spółka z o.o.    84,37%

INOVA Spółka z o.o.                                         100%

WFP Hefra SA                                                    98%

Ecoren DKE sp. z o.o.                                       100%

PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.                            100%

KGHM II FIZAN                                                100%

KGHM I FIZAN                                                 100%

Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.                             100%

Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A.                    100%

AVISTA MEDIA Sp. z o.o.                                  100%

"PETROTEL" sp. z o.o.                                    99,99%

KGHM Ecoren S.A.                                            100%

Jednostka Dominująca
KGHM Polska Miedź S.A.

 
 
 
 

 

Wartość procentowa udziału stanowi udział łączny Grupy Kapitałowej. 
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Wybrane dane objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (kontynuacja) 
 
KGHM Polska Miedź S.A. w bieŜącym kwartale objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
35 jednostek zaleŜnych oraz wyceniła metodą praw własności akcje jednej jednostki stowarzyszonej. 
 
Począwszy od 1 stycznia 2005 roku (w oparciu o MSR 8 par. 8, który zezwala na odstąpienie od stosowania 
zasad zawartych w MSSF w sytuacji, gdy skutek odstąpienia od ich zastosowania jest nieistotny), 
z konsolidacji wyłączono jednostki zaleŜne - Polskie Centrum Promocji Miedzi sp. z o.o., 
PU „Mercus Software” Sp. z o.o., TUW Cuprum. Ogółem w prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym nie objęto konsolidacją trzech jednostek zaleŜnych i nie wyceniono metodą praw własności 
udziałów w jednej jednostce stowarzyszonej. Na dzień kończący okres sprawozdawczy wyceniono je wg 
ceny nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. Wyłączenie jednostek z konsolidacji nie wpływa na 
rzetelną prezentację sytuacji majątkowej, zysku lub straty oraz przepływu środków pienięŜnych Grupy 
Kapitałowej. 
 

Prezentowany raport kwartalny zawiera: 

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za okres bieŜący od 1 kwietnia 
do 30 czerwca 2010 r., okres porównywalny od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. wraz 
z wybranymi danymi objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

2. pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego. 

Integralną część raportu stanowi kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. za okres bieŜący 
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r., okres porównywalny od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. 

Zarówno sprawozdanie skonsolidowane na dzień 30 czerwca 2010 roku jak i jednostkowe sprawozdanie 
finansowe na dzień 30 czerwca 2010 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 

3. Zastosowane kursy walutowe 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy: 

- przeliczenie obrotów, zysku lub straty oraz przepływów pienięŜnych za okres bieŜący, według kursu 
4,0042 PLN/EUR, 

- przeliczenie obrotów, zysku lub straty oraz przepływów pienięŜnych za okres porównywalny, według 
kursu 4,5184 PLN/EUR, 

- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2009 r. według kursu 4,1082 PLN/EUR, 
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 30 czerwca 2010 r. według kursu 4,1458 PLN/EUR. 

4. Zasady rachunkowości 

Niniejszy skrócony śródroczny skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 30 
czerwca 2010 r. został sporządzony zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Skrócony 
śródroczny skonsolidowany raport finansowy powinien być odczytywany wraz ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. 
 
Sprawozdanie sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieŜącego i porównywalnego, 
z dostosowaniem okresu porównywalnego do zmiany zasad rachunkowości i prezentacji przyjętych w 
sprawozdaniu w okresie bieŜącym. Zmiany dotyczyły aktualizacji wyceny metodą praw własności akcji 
Polkomtel S.A. w związku z korektą sprawozdania finansowego Polkomtel S.A. za 2009 rok po audycie 
ksiąg. Na skutek błędu poprzedniego okresu obciąŜono zyski zatrzymane na dzień 1 stycznia 2010 roku w 
kwocie 30 609 tys. zł oraz zmniejszono odpowiednio wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na 
dzień 31 grudnia 2009 r. Korekta błędu nie miała wpływu na zysk lub stratę za okres 6 m-cy zakończony 
30 czerwca 2009 r. oraz na sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2009 r.Spowodowała 
ona jednak zwiększenie udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych w kwocie 84 tys. zł za okres 3 m-cy 
zakończony 30 czerwca 2009 r. 
 
Zmiany obowiązujące Grupę od 1 stycznia 2010 roku wprowadzone nowymi standardami, zmienionymi 
standardami oraz interpretacjami: 
 
- KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości  
- KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom 
- KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów  
- Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane Poprawka do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i 

wycena (kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną) 
- Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji  
- MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych 
- MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe 
- Poprawiony MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (nadanie standardowi nowej struktury) 
- Poprawiony MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (poprawka dotyczy jednostek prowadzących 

działalność w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego) 
- Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2009  
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Wybrane dane objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (kontynuacja) 

 
Wszystkie powyŜsze zmiany do standardów oraz interpretacje zostały do dnia publikacji niniejszego 
sprawozdania finansowego zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską. Ocenia się, iŜ ich 
zastosowanie nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 
II. Informacja o istotnych zmianach szacunkowych 
 
1. Rezerwy na przyszłe zobowiązania 
 
W wyniku finansowym bieŜącego kwartału rozliczono skutki aktualizacji lub tworzenia szacunków 
przyszłych zobowiązań (rezerw), w szczególności z tytułu: 
 
1.1 rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu jednorazowych odpraw emerytalnych 

lub rentowych, nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych, deputatu węglowego wypłacanego 
równieŜ po okresie zatrudnienia. Skutkiem zmiany szacunku jest spadek rezerwy w kwocie 
11 972 tys. zł, który rozliczono na zwiększenie zysku. (po uwzględnieniu skutków w podatku 
odroczonym zwiększenie zysku w kwocie 9 699 tys. zł), 

/narastająco od początku roku obrotowego zmniejszenie zysku bez uwzględnienia skutków w podatku 
odroczonym w kwocie 56 725 tys. zł/ 

1.2 rezerw na przyszłe koszty likwidacji (rekultywacji) kopalń w Grupie obejmujące szacunki kosztów 
likwidacji obiektów technologicznych, dla których obowiązek rekultywacji po zakończeniu działalności 
wynika z odrębnych przepisów lub przyjętego zwyczaju. Wynikiem zmiany szacunku jest wzrost 
rezerwy w kwocie 5 338 tys. zł, który rozliczono na zmniejszenie zysku w kwocie 7 665 tys. zł 
i zmniejszenie środków trwałych w kwocie 2 327 tys. zł. Wzrost rezerwy wpłynął na podwyŜszenie 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie  842 tys. zł. 

/narastająco od początku roku obrotowego wzrost rezerwy w kwocie 64 631 tys. zł, który rozliczono na 
zmniejszenie zysku w kwocie 16 724 tys. zł i zwiększenie środków trwałych w kwocie 47 907 tys. zł/ 
 

1.3 rezerw na przyszłe koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w kwocie 182 094 tys. zł, wypłacanych 
(zgodnie z postanowieniami Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy) z okazji świąt branŜowych 
i po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.  

/stan rezerwy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 335 864 tys. zł/ 
 

Aktualizacja i tworzenie pozostałych rezerw na zobowiązania nie wpłynęły istotnie na wynik finansowy 
bieŜącego okresu. 

 
2. Odroczony podatek dochodowy  
 
Wynikiem róŜnic pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 
jest zmiana szacunku wartości aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  
 
W bieŜącym kwartale nastąpił spadek aktywa podatkowego w kwocie 24 080 tys. zł, z którego:  
- 26 347 tys. zł rozliczono na zmniejszenie wyniku finansowego, 
-  2 267 tys. zł rozliczono na zwiększenie innych całkowitych dochodów z tytułu wyceny aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaŜy. 

/Narastająco od początku roku obrotowego w aktywie na odroczony podatek dochodowy nastąpił wzrost w 
kwocie 118 651 tys. zł, który rozliczono: 
-     na zwiększenie wyniku finansowego    116 438 tys. zł, 
-     na zwiększenie innych całkowitych dochodów  
      z tytułu wyceny instrumentów finansowych  
      dostępnych do sprzedaŜy       2 213 tys. zł/. 
 
W rezerwie na odroczony podatek dochodowy w bieŜącym kwartale nastąpił wzrost w kwocie 
91 669 tys. zł, z którego:  
- 37 622 tys. zł rozliczono na zmniejszenie wyniku finansowego, 
- 54 047 tys. zł rozliczono na zmniejszenie innych całkowitych dochodów z tytułu wyceny instrumentów 
finansowych zabezpieczających i aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy.  

/Narastająco od początku roku obrotowego w rezerwie na odroczony podatek dochodowy nastąpił wzrost w 
kwocie 102 539 tys. zł, który rozliczono: 
-     na zmniejszenie wyniku finansowego    59 765 tys. zł, 
-     na zmniejszenie innych całkowitych dochodów  
      z tytułu wyceny instrumentów finansowych  
      zabezpieczających i aktywów finansowych  
      dostępnych do sprzedaŜy     42 774 tys. zł/. 
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Wybrane dane objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (kontynuacja) 
 
Po skompensowaniu aktywa z rezerwą, wartość aktywa podatkowego na koniec okresu sprawozdawczego 
ustalono w wysokości 365 999 tys. zł, a wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
stanowi 44 277 tys. zł. 

 
III. Aktywa finansowe i rzeczowe 
 
W bieŜącym kwartale zmiany w aktywach finansowych dotyczyły: 
 
1. w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych – zastosowania wyceny metodą praw własności 

i zwiększenia inwestycji z tytułu udziału w zysku jednostki stowarzyszonej za okres obrotowy 
w wysokości 84 808 tys. zł, korekty wartości inwestycji z tytułu otrzymanej pozostałej części 
dywidendy z podziału zysku za 2009 rok w kwocie 24 050 tys. zł oraz odpisu amortyzacyjnego 
wartości niematerialnych w postaci relacji z klientami Polkomtel S.A. w kwocie 4 612 tys. zł 
rozpoznanych w ostatecznym rozliczeniu nabycia akcji Spółki.  

 
/narastająco od początku roku obrotowego zmiany dotyczyły: 
- zwiększenia wartości aktywów z tytułu udziału w zyskach w kwocie 155 219 tys. zł, 
- zmniejszenia wartości inwestycji z tytułu otrzymanej dywidendy w kwocie 24 050 tys. zł, 
- odpisu amortyzacyjnego wartości niematerialnych (relacje z klientami) w kwocie 9 224 tys. zł/ 
 
2. w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaŜy 

 
a) długoterminowych – nabycia akcji spółek notowanych w kwocie 433 264 tys. zł, rozliczenia w inne 

całkowite dochody straty z tytułu wyceny na dzień bilansowy tych akcji w kwocie 11 448 tys. zł oraz 
przekwalifikowania aktywów dostępnych do sprzedaŜy na aktywa przeznaczone do sprzedaŜy w kwocie 
270 tys. zł. 

 
/narastająco od początku roku obrotowego zmiany dotyczyły: 
- nabycia akcji spółek notowanych w kwocie 433 264 tys. zł, 
- wycofania się z udziałów w funduszu inwestycyjnym AIG w kwocie 7 930 tys. zł 
- ujemnej wyceny akcji spółek notowanych w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami w kwocie 
11 448 tys. zł, 
- przekwalifikowania aktywów dostępnych do sprzedaŜy na aktywa przeznaczone do sprzedaŜy w kwocie 
270 tys. zł/ 
 
b) krótkoterminowych - rozliczenia w inne całkowite dochody ujemnej wyceny w kwocie 484 tys. zł 

 
/narastająco od początku roku obrotowego zmiany dotyczyły rozliczenia w inne całkowite dochody wyceny 
akcji spółek notowanych w kwocie 198 tys. zł (nadwyŜka strat w kwocie 484 tys. zł nad zyskami w wyceny 
w kwocie 286 tys. zł)/ 

 
3. w długoterminowych aktywach finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności - 

nabycia aktywów finansowych ze środków Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych w kwocie 
759 tys. zł oraz przekwalifikowania do aktywów długoterminowych utrzymywanych do terminu 
wymagalności środków funduszu w kwocie 120 tys. zł, których wykorzystanie nie nastąpi w okresie 12 
miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, 

 
/narastająco od początku roku obrotowego zmiany dotyczyły nabycia aktywów finansowych ze środków 
Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych w kwocie 19 013 tys. zł oraz przekwalifikowania do aktywów 
długoterminowych utrzymywanych do terminu wymagalności środków funduszu w kwocie 120 tys. zł, 
których wykorzystanie nie nastąpi w okresie 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego oraz ujemnej 
wyceny pozostałych aktywów w kwocie 3 tys. zł/ 
 
4. w krótkoterminowych aktywach finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności - 

przekwalifikowania z aktywów krótkoterminowych do aktywów długoterminowych utrzymywanych do 
terminu wymagalności środków funduszu w kwocie 120 tys. zł, których wykorzystanie nie nastąpi w 
okresie 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, 

 
/narastająco od początku roku obrotowego zmiany dotyczyły przekwalifikowania z aktywów 
krótkoterminowych do aktywów długoterminowych utrzymywanych do terminu wymagalności środków 
funduszu w kwocie 120 tys. zł, których wykorzystanie nie nastąpi w okresie 12 miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego/ 
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Wybrane dane objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (kontynuacja) 

 
5. w pochodnych instrumentach finansowych - w wyniku restrukturyzacji zawartych na rynku 

walutowym i miedzi strategii opcyjnych oraz zawarcia w II kwartale 2010 roku transakcji pochodnych 
jak równieŜ zmiany warunków makroekonomicznych zwiększyła się wartość godziwa otwartych 
instrumentów pochodnych na dzień 30 czerwca 2010 r. Wynik finansowy bieŜącego kwartału został 
uznany kwotą 149 052 tys. zł (narastająco od początku roku obciąŜenie wyniku w kwocie 
52 281 tys. zł.) Szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych Jednostki Dominującej 
znajdują się w części C pkt II 5 Zarządzanie ryzykiem. 

 
6. w naleŜnościach finansowych – utworzenia odpisu aktualizującego w kwocie 3 894 tys. zł 

(nadwyŜka odpisów utworzonych w kwocie 8 312 tys. zł nad rozwiązanymi 4 418 tys. zł) 
 
/narastająco od początku roku obrotowego zmiany dotyczyły utworzenia odpisu aktualizującego w kwocie 
1 932 tys. zł jako nadwyŜkę odpisów utworzonych w kwocie 10 792 tys. zł nad rozwiązanymi w kwocie 
8 860 tys. zł/ 
   
W zakresie pozostałych aktywów w bieŜącym kwartale dokonano odpisów i odwrócenia 
odpisów aktualizujących wartość pozostałych aktywów: 
 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  
- utworzenia odpisu 1 042 tys. zł 
- odwrócenia odpisu 97 tys. zł 
  
/narastająco od początku roku obrotowego  
- utworzenia odpisu 5 631 tys. zł 
- odwrócenia odpisu  121 tys. zł/ 
  
naleŜności niefinansowych  
- utworzenia odpisu 1 665 tys. zł 
- odwrócenia odpisu  430 tys. zł 
  
/narastająco od początku roku obrotowego  
- utworzenia odpisu 3 999 tys. zł 
- odwrócenie odpisu 804 tys. zł/ 
  
zapasów   
- utworzenia odpisu 494 tys. zł 
- odwrócenia odpisu aktualizującego   685 tys. zł 
  
/narastająco od początku roku obrotowego  
- utworzenia odpisu  882 tys. zł 
- odwrócenia odpisu  3 219 tys. zł/ 
 

 

IV. Wybrane dodatkowe noty objaśniające 
 

 
 
1. Przychody ze sprzedaŜy 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

Miedź, metale szlachetne, produkty uboczne hutnictwa 3 864 501 7 121 554 2 697 343 5 037 271 

Energia 11 361 50 508 17 948 18 979 

Usługi 195 243 401 935 171 056 342 565 

Maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne 3 791 9 385 2 272 3 938 

Towary 62 963 112 121 78 435 151 260 

Odpady i materiały 1 107 3 684 2 250 4 379 

Pozostałe wyroby 73 081 112 590 22 676 53 522 

Razem 4 212 047 7 811 777 2 991 980 5 611 914 

     Okres obrotowy
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2. Koszty według rodzaju 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

205 269 412 521 183 738 362 493

800 139 1 649 221 937 983 1 645 601

1 316 635 2 639 490 903 524 1 677 602

338 937 612 901 288 126 569 339

89 007 180 068 86 441 167 649

15 009 24 963 8 776 18 674

7 276 13 256 3 864 8 073

1 489 1 834 539 542

12 062 26 582 11 695 44 661

Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych 1 042 5 631 758 1 190

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 494 882 896 922

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług 4 951 7 249 3 284 28 542

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych, wartości 
niematerialnych (97) (117) - -

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów (685) (3 219) (23) (1 391)

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług (3 921) (6 426) (2 772) (3 987)

Straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych 345 834 70 380

Inne koszty działalności operacyjnej 9 933 21 748 9 482 19 005

2 785 823 5 560 836 2 424 686 4 494 634

41 730 76 137 39 495 69 998

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności 63 120 638 1 272

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość naleŜności (115) (285) (327) (498)

(25 173) (365 133) (31 550) (181 801)

(143 770) (253 439) (111 613) (237 224)

2 658 610 5 018 401 2 321 018 4 145 607

     Okres obrotowy

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Pozostałe koszty z tego:

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+), w tym:

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 

Koszty świadczeń pracowniczych   

Razem koszty rodzajowe

ZuŜycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaŜy oraz 
koszty ogólnego zarządu

Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych nieaktywowanych
 w wartościach niematerialnych

 
 
 
 
3. Pozostałe przychody operacyjne 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

366 622 485 598 60 693 217 886

Wycena i realizacja instrumentów pochodnych 236 059 343 157 97 657 137 354

Odsetki 16 352 24 995 28 072 61 217

Zyski z tytułu róŜnic kursowych 114 401 114 401 (65 718) 11 093

Zyski z tytułu zbycia - 896 5 7 519

Zyski z tytułu wyceny długoterminowych zobowiązań finansowych (572) - - -

Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość poŜyczek i naleŜności 382 2 149 677 703

- - - 21 457

1 782 1 782 (100) 119

1 861 2 313 182 1 426

- 64 - 251

- 4 9 9

430 804 6 787

344 538 167 342

7 143 11 278 14 710 22 957

Likwidacji kopalń 308 434 9 349 16 818

Spraw w toku i postępowaniu sądowym 5 991 6 648 3 703 4 143

Pozostałych przewidywanych strat, wydatków i zobowiązań 844 4 196 1 658 1 996

5 137 5 150 - -

5 679 10 513 3 631 7 054

7 588 14 857 8 139 11 531

396 586 532 901 87 437 283 819

Ujawnione nadwyŜki rzeczowych aktywów  obrotowych  i środków pienięŜnych 

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie

     Okres obrotowy

Przychody oraz zyski z tytułu instrumentów finansowych zaliczane do pozostałej działalności 
operacyjnej z tytułów:

Zysk z tytułu utraty kontroli nad jednostką zaleŜną 

Pozostałe przychody / zyski operacyjne

Ogółem pozostałe przychody operacyjne 

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości pozostałych naleŜności niefinansowych

Otrzymane dotacje państwowe i inne darowizny

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw z tytułu:

Otrzymane kary i odszkodowania 

Zysk ze zbycia wartości niematerialnych

Odsetki pozostałe

Przychody z dywidend
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4. Pozostałe koszty operacyjne 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

77 709 481 736 111 961 252 260

Wycena i realizacja instrumentów pochodnych 127 136 477 732 111 714 246 369

Odsetki 24 39 312 644

Straty z tytułu róŜnic kursowych (53 291) - - -

Straty z tytułu wyceny zobowiązań 542 542 (992) 1 314

Strata z tytułu zbycia - - 851 851

Odpisy z tytułu utraty wartości poŜyczek i naleŜności 3 298 3 423 76 3 082

1 665 3 999 (234) 522

(93) - - -

2 927 3 300 7 136 9 020

- - 2 161 2 161

66 101 1 040 1 418

400 9 948 2 632 2 768

3 975 6 175 2 577 7 868

Likwidacji kopalń 23 1 470 482 499

Spraw spornych i postępowaniu sądowym 529 1 089 1 283 3 071

Pozostałych 3 423 3 616 812 4 298

549 1 313 499 1 563

1 889 4 802 1 831 5 572

10 444 17 507 4 269 8 403

99 531 528 881 133 872 291 555

     Okres obrotowy

Koszty i straty z tytułu instrumentów finansowych, zaliczane do pozostałej działalności 
operacyjnej z tytułów:

Odsetki od zaległych zobowiązań niefinansowych 

Przekazane darowizny

Utworzone rezerwy na zobowiązania z tytułów:

Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych naleŜności niefinansowych

Strata ze zbycia wartości niematerialnych

Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 

Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie

Składki na rzecz organizacji do których przynaleŜność nie jest obowiązkowa 

Ogółem pozostałe koszty operacyjne 

Pozostałe koszty / straty operacyjne

Zapłacone kary i odszkodowania 

 
 
 

 
5. Koszty finansowe  

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

3 655 7 905 3 105 6 881

Kredytów bankowych i poŜyczek 3 048 6 611 2 827 5 819

Leasingu finansowego 607 1 294 278 1 062

1 396 89 (1 433) 1 262

8 039 15 870 6 603 16 375

70 145 92 209

157 178 1 082 1 110

13 317 24 187 9 449 25 837Ogółem koszty finansowe 

Koszty odsetek z tytułu:

     Okres obrotowy

(Zyski) / straty z tytułu róŜnic kursowych netto pochodzących od źródeł finansowania 
zewnętrznego

Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliŜania czasu uregulowania zobowiązania 
(efekt zwijania dyskonta)  

Pozostałe koszty finansowe 

Straty z wyceny zobowiązań finansowych

 
 
 

 
6. Kredyty, poŜyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

 
 

 30 czerwca 2010 31 grudnia 2009

Długoterminowe 166 881 120 854

Kredyty bankowe 133 768 86 340

PoŜyczki 3 676 3 715

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 29 437 30 799

Krótkoterminowe 100 981 219 816

Kredyty bankowe 86 882 204 442

PoŜyczki 2 785 4 788

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 11 314 10 586

Razem 267 862 340 670

Stan na dzień 
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7. Korekty zysku netto w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pienięŜnych 
 

za 6 miesięcy 
kończący się                                                      

30 czerwca 2010 

za 6 miesięcy 
kończący się                                                      

30 czerwca 2009 

Podatek dochodowy ujęty w zysku lub stracie 525 150 286 262

Amortyzacja 412 521 362 493

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności

(155 219) (144 587)

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 287 2 034

(Zyski)/Straty z tytułu róŜnic kursowych (9 001) 18 251

Zmiana stanu rezerw 46 039 30 579

Zmiana stanu instrumentów pochodnych (198 766) 335 808

Realizacja instrumentów pochodnych ujęta w innych skumulowanych całkowitych dochodach (82 294) (487 548)

Inne korekty 233 25 547

Zmiany stanu kapitału obrotowego: (405 193) (202 739)

   Zapasy (204 567) (232 223)

   NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności (262 088) 104 556

   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 61 462 (75 072)

Ogółem korekty zysku netto: 140 757 226 100

Okres obrotowy

 
 
 
V. Sytuacja i wyniki znaczących spółek  
 

DIALOG S.A. 

 
DIALOG S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej DIALOG S.A., w której skład na dzień 30 czerwca 
2010 r. wchodziły następujące jednostki zaleŜne: 

− „PETROTEL” sp. z o.o. – spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w rejonie Płocka i okolic, 

− AVISTA MEDIA Sp. z o.o. – podstawową działalnością spółki jest świadczenie usług call center i marketingu 
bezpośredniego. 

 

Dane finansowe Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. (tys. zł) 

 Okres obrotowy 

 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010 

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010 

za 3 miesiące 
kończący się 
30 czerwca 

2009* 

za 6 miesięcy 
kończący się 
30 czerwca 

2009* 

Przychody ze sprzedaŜy 129 482 260 624 130 178 259 587 

Wynik na sprzedaŜy 3 237 16 130 4 099 13 096 

Zysk z działalności operacyjnej 7 393 22 155 4 247 14 523 

EBITDA 28 819 64 770 29 031 64 078 

Zysk przed opodatkowaniem 6 236 19 393 1 835 10 189 

Zysk /(strata) netto 6 987 21 800 (2 972) 424 

* dane za 2009 rok zostały skorygowane w stosunku do prezentowanych w skonsolidowanym raporcie  
  za I i II kwartał 2009 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia udziałów „PETROTEL” sp. z o.o. 
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Dane finansowe DIALOG S.A. (tys. zł) 

 Okres obrotowy 

 
za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010 

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009 

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009 

Przychody ze sprzedaŜy 122 657 247 167 123 416 245 990 

Wynik na sprzedaŜy 1 816 13 320 4 475 13 432 

Zysk z działalności operacyjnej 5 900 19 172 3 890 13 925 

EBITDA 25 117 57 371 26 034 58 311 

Zysk przed opodatkowaniem 4 812 16 562 1 588 9 841 

Zysk /(strata) netto 5 737 19 428 (2 881) 588 
 
W I półroczu 2010 r. Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. osiągnęła lepsze wyniki finansowe niŜ w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. 
Przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A., w okresie od stycznia do czerwca 2010 r., były wyŜsze od 
osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1 037 tys. zł. Wzrost przychodów odnotowano przede 
wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (głównie usługi WLR) oraz przychodów 
z usług IPTV i transmisji danych świadczonych na własnej sieci. 
Odnotowano równieŜ wyŜszy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik na działalności 
operacyjnej oraz wynik EBITDA (odpowiednio o 7 632 tys. zł oraz 692 tys. zł). 

Na koniec czerwca 2010 roku Grupa Kapitałowa Dialog S.A. posiadała 467,4 tys. linii dzwoniących na własnej 
sieci oraz 253,6 tys. linii WLR. Liczba usług transmisji danych wyniosła 156 tys.  

W I półroczu 2010 r. spółka odnotowała wzrost liczby aktywnych usług IPTV  (telewizja cyfrowa oferowana 
w ramach pakietu DIALOGmedia z telefonem stacjonarnym i dostępem do Internetu) o 8,2 tys. w porównaniu 
do końca 2009 r. 

W lutym 2010 r. wprowadzono nową usługę telefonii komórkowej Diallo, realizowaną w oparciu o model 
operatora wirtualnego (MVNO). Na koniec czerwca 2010 r. liczba aktywnych kart SIM Diallo wyniosła 12,5 tys.  

W trakcie I półrocza 2010 r. spółka realizowała, dofinansowywany z funduszy unijnych, projekt  wdroŜenia 
innowacyjnych usług w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON) – tzw. „światłowód do domu”, którym objęte 
będzie 70 tysięcy mieszkań, m.in. we Wrocławiu, Legnicy, Zielonej Górze i Łodzi. To największy tego typu 
projekt w Polsce i jeden z większych w Europie.  
 

Polkomtel S.A. 

Wartość akcji Polkomtel S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 
30 czerwca 2010 r. wycenionych metodą praw własności wynosi 1 437 608 tys. zł. 

 

Dane finansowe Polkomtel S.A. (tys. zł) 

 Okres obrotowy 

 
za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010 

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009 

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009 

Przychody ze sprzedaŜy 1 933 508 3 765 816 1 988 483 3 962 243 

Wynik na sprzedaŜy 488 737 828 291 511 318 867 413 

Zysk z działalności operacyjnej 488 884 849 524 496 858 853 976 

EBITDA 823 315 1 520 414 799 243 1 496 267 

Zysk przed opodatkowaniem 430 307 785 909 473 992 738 910 

Zysk netto 347 697 636 365 379 770 592 774 

 
 
W I półroczu 2010 r. Polkomtel S.A. uzyskała przychody ze sprzedaŜy oraz wynik na sprzedaŜy o 5 % niŜsze niŜ 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik netto spółki, w okresie od stycznia do czerwca 2010 r., był 
wyŜszy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 43 591 tys. zł, na co wpływ miały głównie 
niŜsze koszty finansowe. 
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Wybrane dane objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (kontynuacja) 
  

Dnia 25 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polkomtel S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału 
zysku za 2009 r. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy, na dywidendę przeznaczono kwotę 562 930 tys. zł, z czego 
dla KGHM Polska Miedź S.A. proporcjonalnie do udziału przypadła kwota 137 307 tys. zł. Zaliczkę na poczet 
wypłaty dywidendy z Polkomtel S.A. za 2009 r. w wysokości 113 256 tys. zł. KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała 
w grudniu 2009 r. Pozostała część dywidendy w wysokości 24 051 tys. zł. została wypłacona w czerwcu 2010 r.  
 
 
VI. Cykliczność, sezonowość działalności  

 
Zarówno cykliczność produkcji jak i jej sezonowość nie dotyczy Grupy Kapitałowej. 

 
VII. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów 

wartościowych  
 

W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych 
papierów wartościowych. 

 
VIII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 
2010 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009, na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 
rok obrotowy 2009 przeznaczona kwotę 600 000 tys. zł, co stanowi 3,00 zł na jedną akcję. 
Dzień dywidendy uchwalono na 17 czerwca 2010 roku, termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2010 roku. 
 
Wszystkie akcje Jednostki Dominującej są akcjami zwykłymi. 

 
 

IX. Zdarzenia po dniu bilansowym  
 
Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o.  
 
W dniu 5 lipca 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. 
podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz wyborze likwidatora w osobie Pana Krzysztofa 
Brzostka.  

DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. jako właściciel 98,05 % udziałów spółki FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. 
postanowił wzmocnić swój potencjał serwisowy poprzez przejęcie pracowników FADROMA SERWIS REMONTY 
Sp. z o.o.  

Działania związane z przejęciem pracowników FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. oraz likwidacją spółki 
stanowią element restrukturyzacji i porządkowania Grupy Kapitałowej i zwiększania potencjału serwisowego 
DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. 

W dniu 6 lipca 2010 roku złoŜony został do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o likwidację spółki FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. 
z siedzibą w Polkowicach.  

 

Nabycie akcji BIPROMET S.A. 

W dniu 12 lipca 2010 roku nastąpiło rozliczenie transakcji (nabycie praw z akcji) zakupu akcji BIPROMET S.A. 
w wezwaniu (transakcja została zawarta na GPW SA w dniu 9.07.2010 r.) 
KGHM Polska Miedź S.A. nabyła 4 091 868 akcji spółki, po cenie 7,50 zł za jedną akcję, uprawniających do 66% 
głosów na WZA BIPROMET SA. 
 

Zawarcie znaczącej umowy z PGNiG 

W dniu 30 lipca 2010 roku pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Polskim Górnictwem Naftowym i 
Gazownictwem S.A. została zawarta umowa kompleksowa zakupu paliwa gazowego („Umowa”)  

Umowa dotyczy zakupu gazu ziemnego na cele energetyczne – zasilanie dwóch bloków gazowo-parowych o 
mocy 45 MWe kaŜdy, zlokalizowanych w Głogowie i w Polkowicach, w ilości docelowej 266 mln m3 rocznie. 
KGHM Polska Miedź S.A. planuje rozpoczęcie inwestycji w IV kwartale 2010 r. 

Paliwo gazowe będzie dostarczane za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o.  
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Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca 2033 roku z moŜliwością uzgodnienia terminu 
rozpoczęcia dostaw między 1 lipca 2012 roku a 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 
4,0 mld zł.  

Maksymalna wysokość kar umownych moŜe przekroczyć 10% wartości Umowy, a ich wysokość zaleŜy od ilości 
zamówionego i nieodebranego przez KGHM Polska Miedź S.A. gazu. Umowa nie zawiera zapisów, które 
przewidywałyby moŜliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. 

 

 
X. Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej  

NaleŜności warunkowe 211 903 80 839

Sporne sprawy budŜetowe 41 907 (3 665)

Otrzymane gwarancje 147 842 85 273

NaleŜności wekslowe 22 154 (769)

32 267 1 032

Zobowiązania warunkowe 107 539 12 399

Zlecenia udzielenia gwarancji i poręczeń 29 439 14 389

Zobowiązania wekslowe 60 695 (1 819)

Sprawy sporne, sądowe w toku 14 930 (132)

Kary warunkowe - (23)

Zabezpieczenia profilaktyczne z tytułu szkód górniczych 2 475 (16)

749 052 17 637
Zobowiązania z tytułu umów wdroŜeniowych, racjonalizatorskich i innych 
niezrealizowanych umów 100 469 (5 872)

Leasing operacyjny 61 090 (13 272)

Przyszłe opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów 587 493 36 781

Wartości pozycji aktywów warunkowych ustalone zostały na podstawie szacunków.

Wzrost / (spadek) 
od zakończenia 
ostatniego roku 

obrotowego
Stan na dzień              

30 czerwca 2010

Pozostałe zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

Pozostałe naleŜności nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej - 
prace wdroŜeniowe, projekty wynalazcze
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XI. Segmenty działalności 
 
MSSF 8 Segmenty operacyjne opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 
30 listopada 2006 r., zastąpił MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności i obowiązuje 
dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2009 r. lub później.  
W ramach procesu implementacji standardu dokonano analizy modelu zarządzania Grupą Kapitałową, systemu 
sprawozdawczości funkcjonującego w Grupie Kapitałowej oraz cech gospodarczych jej jednostek. Wyniki analizy 
wyłoniły jeden segment sprawozdawczy, który zdefiniowano, jako „Produkcja miedzi, metali szlachetnych 
i innych produktów hutnictwa” oraz segment „Wszystkie pozostałe segmenty”, który połączył pozostałe 
segmenty operacyjne zarówno niespełniające kryteriów łączenia jak i te, które nie osiągnęły wymaganych 
progów ilościowych. 
Działalność segmentu „Produkcja miedzi, metali szlachetnych i innych produktów hutnictwa” koncentruje się 
na produkcji miedzi i srebra, podstawowej działalności KGHM Polska Miedź S.A. Miedź pozyskiwana jest przede 
wszystkim z rud miedzi, z których po wzbogaceniu, otrzymuje się koncentrat, przetwarzany następnie w hutach 
na miedź anodową. Proces elektrorafinacji pozwala uzyskać miedź rafinowaną o zawartości pierwiastka 
dochodzącą do 99,99%. Produktem ubocznym procesu elektrorafinacji jest szlam anodowy, z którego odzyskuje 
się srebro i złoto. Czynnikiem decydującym o wyodrębnieniu tego segmentu jest jego znaczący udział 
w wynikach całej Grupy Kapitałowej. Ponadto spełnia on wymagane progi ilościowe wskazane dla segmentów 
sprawozdawczych. Wyniki tego segmentu są odrębnie monitorowane przez Zarząd Jednostki Dominującej. 
Podstawowe produkty segmentu stanowią katody z miedzi elektrolitycznej, wlewki okrągłe, walcówka i srebro.  
 
 
 

Wydobycie
rudy

Wzbogacanie
rudy

Przetop
w hutach

Rafinacja

Przetwórstwo
miedzi

Ruda miedzi

Koncentrat Cu

Miedź blister

Miedź
elektrolityczna
(katody)

Srebro Złoto

Ołów
rafinowany

Wlewki

Drut z miedzi
beztlenowej

Drut z miedzi
beztlenowej 

zawierający srebro

Walcówka

Fazy procesu
technologicznego

Produkty poszczególnych faz procesu
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KaŜda z pozostałych spółek Grupy Kapitałowej stanowi odrębny segment operacyjny. Ze względu na ich 
odmienne cechy gospodarcze nie spełniają kryteriów łączenia zgodnie z MSSF 8 § 12 i nie osiągają Ŝadnego 
z progów ilościowych. W związku z tym zostały one połączone i przedstawione w kategorii „wszystkie pozostałe 
segmenty”.  

       Źródło przychodów                      Jednostka 
        Grupy Kapitałowej 

Produkcja miedzi, metali szlachetnych i 
innych produktów hutnictwa

KGHM Polska Miedź S.A.

Wszystkie pozostałe segmenty

przetwórstwo metali nieŜelaznych

handel: miedzią i złomem miedzianym, 
metalami kolorowymi, węglem, 
substancjami chemicznymi, produktami 
naftowymi

produkcja: maszyn i urządzeń dla górnictwa, 
maszyn budowlanych, kruszyw budowlanych, 
związków renu, wiązek elektrycznych, nakryć
stołowych

produkcja, przesył i dystrybucja energii 
elektrycznej i cieplnej, gospodarka wodno-
ściekowa

sprzedaŜ usług: telekomunikacyjnych, 
budowlanych (w tym budownictwa 
specjalistycznego), transportowych (transport 
kolejowy i drogowy, towarowy i osobowy), 
badawczo-rozwojowych, turystycznych, 
multimedialnych, elektrotechnicznych, 
atestacyjnych, ochrony zdrowia, 
gastronomicznych i cateringowych, remontów 
maszyn, wynajmu nieruchomości, 
unieszkodliwiania odpadów

transfer technologii, promocja osiągnięć nauki

prowadzenie sekcji piłki noŜnej, organizacja 
zawodów sportowych

WM "ŁABĘDY" S.A.
Walcownia Metali NieŜelaznych spółka z o.o.

KGHM Kupferhandelsges. m.b.H.
KGHM Polish Copper Ltd. w likwidacji 
KGHM Metraco S.A.

DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o.
PHP "MERCUS" sp. z o.o.
KGHM Ecoren S.A.
WFP Hefra SA
FADROMA S.R. SP. Z O.O. w likwidacji

"Energetyka" sp. z o.o.
"BIOWIND" sp. z o.o.
WPEC w Legnicy S.A.

KGHM CUPRUM  sp. z o.o. – CBR
CBJ sp. z o.o.
"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A.
POL-MIEDŹ TRANS  Sp. z o.o.
DIALOG S.A.
INTERFERIE  S.A.
PeBeKa S.A.
INOVA Spółka z o.o.
Ecoren DKE spółka z o.o.
PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.
AVISTA MEDIA Sp. z o.o.
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
„PETROTEL” sp. z o.o.
KGHM HMS Bergbau AG
INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A.

KGHM LETIA S.A.

Zagłębie Lubin S.A.

tworzenie funduszy inwestycyjnych oraz 
zarządzanie nimi, lokowanie środków 
pienięŜnych

KGHM TFI S.A. 
KGHM I FIZAN
KGHM II FIZAN
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Raporty wewnętrzne o wynikach Spółek Grupy Kapitałowej sporządza się w okresach miesięcznych w wersji 
skróconej, natomiast w okresach kwartalnych w rozszerzonym zakresie. Organem dokonującym regularnych 
przeglądów wewnętrznych raportów finansowych całej Grupy Kapitałowej dla celów podejmowania głównych 
decyzji inwestycyjnych jest Zarząd Jednostki Dominującej, który odpowiada za alokację zasobów w Grupie 
Kapitałowej. 
Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach między segmentami operacyjnymi ustalane są na zasadach 
rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.  

Wyniki finansowe segmentów  

Produkcja 
miedzi, metali 
szlachetnych 

i innych 
produktów 
hutnictwa

Wszystkie 
pozostałe 
segmenty Korekty *

Wyłączenia 
konsolidacyjne

(zgodnie 
z MSR 27)

Dane 
skonsolidowane

Przychody ze sprzedaŜy 7 199 551 3 190 636 10 319 (2 588 729) 7 811 777
   w tym:

   - od klientów zewnętrznych 6 694 349 1 112 960 10 319 (5 851) 7 811 777

   - międzysegmentowe 505 202 2 077 676 - (2 582 878) -

Przychody z tytułu odsetek 23 703 6 063 - (2 458) 27 308

Koszty z tytułu odsetek (627) (9 165) - 1 747 (8 045)

Amortyzacja (306 126) (101 200) 49 (5 244) (412 521)

Aktualizacja rezerw na świadczenia 
pracownicze (56 664) (61) - - (56 725)

Saldo odpisów aktualizujących 
rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne - (5 510) - - (5 510)

Przychody z tytułu wyceny i 
realizacji instrumentów pochodnych 339 770 3 387 - - 343 157

Koszty z tytułu wyceny i realizacji 
instrumentów pochodnych (475 242) (2 490) - - (477 732)

Udział w zyskach jednostek 
stowarzyszonych - - - 155 219 155 219

Zysk przed opodatkowaniem 2 747 857 60 419 2 990 117 162 2 928 428

Podatek dochodowy (521 219) (4 737) (38) 844 (525 150)

Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw 
własności - 1 188 (1 188) - -

Zysk netto 2 226 638 56 870 1 764 118 006 2 403 278

Aktywa segmentu 16 976 883 3 732 016 (35 402) (2 723 218) 17 950 279

Zobowiązania segmentu 4 773 212 1 175 618 (14 622) (553 341) 5 380 867

Kredyty i poŜyczki 1 002 337 612 - (111 503) 227 111

Inwestycje w jednostki 
stowarzyszone 1 159 947 - - 277 661 1 437 608

Nakłady na aktywa trwałe 414 899 86 401 - (4 187) 497 113

Okres obrotowy za 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2010 r.

Stan na dzień 30 czerwca 2010 r.

Okres obrotowy za 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2010 r.

 

 

*Korekty – korekty doprowadzające do zasad wyceny wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
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Dane dla celów sprawozdawczości zarządczej sporządzane są zgodnie z zasadami stosowanymi dla celów 
sporządzania przez jednostki Grupy statutowych sprawozdań finansowych. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź 
S.A. od 2005 r. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską. Trzy spółki Grupy Kapitałowej 
tj. Jednostka Dominująca, DIALOG S.A. oraz INTERFERIE S.A., prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z MSSF. 
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej konsolidowane w segmencie „Wszystkie pozostałe segmenty” prowadzą księgi 
w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości, doprowadzając dane do zasad Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej dla sporządzenia sprawozdania finansowego do potrzeb ich konsolidacji. 

Specyfikacja korekt doprowadzających wartości segmentu „Wszystkie pozostałe segmenty” do zasad wyceny 
wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na dzień 30 czerwca 2010 r.: 

 

Przychody 
ze sprzedaŜy Amortyzacja

Zysk przed 
opodatkowaniem

Podatek 
dochodowy

Aktywa
segmentu

Zobowiązania
segmentu

Kompensata środków ZFŚS - - - - (11 384) (11 384)

Kompensata aktywa/rezerwy 
na podatek odroczony - - - - (4 532) (4 532)

Wycena udziałów metodą praw 
własności - - 805 - (24 636) -

Prezentacja w szyku rozwartym 
transakcji sprzedaŜy z 2008 roku 10 319 - 33 - - -

NaleŜności z tytułu dopłat do 
kapitału - - (3 214) - (3 214) -
Korekta zysków zatrzymanych  w 
związku z zastosowaniem MSSF po 
raz pierwszy - - 5 494 - 5 494 -

Inne - 49 (128) (38) 2 870 1 294

Korekty ogółem 10 319 49 2 990 (38) (35 402) (14 622)  
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Produkcja 
miedzi, metali 
szlachetnych 

i innych 
produktów 
hutnictwa

Wszystkie
 pozostałe 
segmenty Korekty *

Wyłączenia 
konsolidacyjne

(zgodnie 
z MSR 27)

Dane 
skonsolidowane

Przychody ze sprzedaŜy 5 099 260 2 038 909 2 877 (1 529 132) 5 611 914
   w tym:

   - od klientów zewnętrznych 4 801 455 810 992 2 877 (3 410) 5 611 914

   - międzysegmentowe 297 805 1 227 917 - (1 525 722) -

Przychody z tytułu odsetek 56 405 6 467 - (229) 62 643

Koszty z tytułu odsetek (2 340) (6 897) - 294 (8 943)

Amortyzacja (268 081) (99 495) (738) 5 821 (362 493)

Aktualizacja rezerw na świadczenia 
pracownicze (42 763) (262) - (17 280) (60 305)

Saldo odpisów aktualizujących 
rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne - (3 342) - - (3 342)

Przychody z tytułu wyceny i 
realizacji instrumentów pochodnych 133 583 3 771 - - 137 354

Koszty z tytułu wyceny i realizacji 
instrumentów pochodnych (244 174) (2 195) - - (246 369)

Udział w zyskach jednostek 
stowarzyszonych - - - 144 587 144 587

Zysk przed opodatkowaniem 1 747 264 31 240 451 (201 634) 1 577 321

Podatek dochodowy (274 630) (16 408) (186) 4 962 (286 262)

Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw 
własności - 829 (829) - -

Zysk netto 1 472 634 15 660 (564) (196 671) 1 291 059

Aktywa segmentu 13 953 030 3 589 050 (3 461) (2 671 803) 14 866 816

Zobowiązania segmentu 3 549 073 1 144 325 18 370 (438 170) 4 273 598

Kredyty i poŜyczki 3 005 374 585 - (78 305) 299 285

Inwestycje w jednostki 
stowarzyszone 1 159 947 - - 155 716 1 315 663

Nakłady na aktywa trwałe 485 680 134 436 - (1 126) 618 990

Okres obrotowy za 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2009 r.

Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

Okres obrotowy za 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2009 r.

 
 
 
 

*Korekty – korekty doprowadzające do zasad wyceny wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
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Specyfikacja korekt doprowadzających wartości segmentu „Wszystkie pozostałe segmenty” do zasad wyceny 
wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz 31 grudnia 
2009 r.: 

Przychody 
ze sprzedaŜy Amortyzacja

Zysk przed 
opodatkowaniem

Podatek 
dochodowy

Aktywa
segmentu

Zobowiazania
segmentu

Kompensata środków ZFŚS - - - - (7 357) (7 357)

Kompensata aktywa/rezerwy 
na podatek odroczony - - - - (4 860) (4 860)

Wycena udziałów metodą praw 
własności - - 973 - (25 436) -

Prezentacja w szyku rozwartym 
transakcji sprzedaŜy z 2008 roku 2 877 - (39) - 30 628 30 597

Aktywowanie remontów kapitalnych - (869) (869) 165 - -

NaleŜności z tytułu dopłat do 
kapitału - - - - 2 000 -

Inne - 131 386 (351) 1 564 (10)

Korekty ogółem 2 877 (738) 451 (186) (3 461) 18 370  

 

Przychody ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej od klientów zewnętrznych w podziale na obszary 
geograficzne 

Podział geograficzny odpowiada lokalizacji finalnych odbiorców. 
 

 Okres obrotowy 

 
za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010 

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009 

Polska  2 326 535 1 590 520 

Niemcy 1 593 185 1 042 344 

Francja 296 913 478 067 

Wielka Brytania 785 102 630 863 

Czechy  541 785 267 184 

Austria 159 812 73 427 

Węgry 213 784 118 679 

Chiny 870 253 793 368 

Inne kraje 1 024 408 617 462 

Razem 7 811 777 5 611 914 
 

Główni klienci  

W okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 poziom 10% przychodów ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej 
przekroczył jeden kontrahent, od którego przychody wyniosły 867 011 tys. zł w segmencie „Produkcja 
miedzi, metali szlachetnych i innych produktów hutnictwa”. 

W okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 w segmencie „Produkcja miedzi, metali szlachetnych i innych 
produktów hutnictwa” wystąpił jeden odbiorca, od którego przychody ze sprzedaŜy wyniosły 566 470 tys. zł. 
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XII. Skutek zmian w strukturze gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 

gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A., inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji 
i zaniechania działalności. 

 
 
Zawiązanie spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. 
W dniu 17 maja 2010 roku został podpisany Akt zawiązania spółki Fundusz Uzdrowiska Sp. z o.o. S.K.A. 
Jej załoŜycielem jest KGHM I FIZAN (podmiot w 100 procentach naleŜący do KGHM Polska Miedź S.A.), który 
objął 100 procent akcji, oraz Fundusz Uzdrowiska Sp. z o.o. jako komplementariusz. 
Kapitał zakładowy spółki Fundusz Uzdrowiska Sp. z o.o. S.K.A. wynosi 50 tys. zł, dzieli się na 500 akcji 
o wartości nominalnej 100 zł kaŜda. Koszt nabycia akcji wynosi 50 tys. zł. Fundusz Uzdrowiska Sp. z o.o. S.K.A. 
posiada róŜnorodny zakres działalności. Aktem notarialnym z dnia 22 czerwca 2010 r. nastąpiła zmiana nazwy 
na Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. Do dnia 30 czerwca 2010 r. spółka nie rozpoczęła działalności. 
 
Zawiązanie spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. Uzdrowiska S.K.A. 
W dniu 17 maja 2010 roku został podpisany Akt zawiązania spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. Uzdrowiska 
S.K.A. Jej załoŜycielem jest KGHM I FIZAN (podmiot w 100 procentach naleŜący do KGHM Polska Miedź S.A.), 
który objął 100 procent akcji, oraz Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. jako komplementariusz. 
Kapitał zakładowy spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. Uzdrowiska S.K.A. wynosi 50 tys. zł, dzieli się na 500 
akcji o wartości nominalnej 100 zł kaŜda. Koszt nabycia akcji wynosi 50 tys. zł. Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. 
Uzdrowiska S.K.A. posiada róŜnorodny zakres działalności. Do dnia 30 czerwca 2010 r. spółka nie rozpoczęła 
działalności. 
 
Zawiązanie spółki Fundusz Uzdrowiska 01 Sp. z o.o. 
W dniu 19 maja 2010 roku został podpisany Akt załoŜycielski spółki Fundusz Uzdrowiska 01 Sp. z o.o. 
Jej załoŜycielem jest KGHM I FIZAN (podmiot w 100 procentach naleŜący do KGHM Polska Miedź S.A.), który 
objął 100 procent udziałów. 
Kapitał zakładowy spółki Fundusz Uzdrowiska 01 Sp. z o.o. wynosi 15 tys. zł, dzieli się na 150 równych 
i niepodzielnych udziałów po 100 zł kaŜdy udział. Koszt nabycia udziałów wynosi 15 tys. zł. Przedmiotem 
działalności spółki Fundusz Uzdrowiska 01 Sp. z o.o. jest działalność finansowa, obrót nieruchomościami, 
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, doradztwo związane z zarządzaniem. W okresie 
obrotowym spółka nie rozpoczęła działalności. 
 
Zawiązanie spółki Fundusz Uzdrowiska 02 Sp. z o.o. 
W dniu 19 maja 2010 roku został podpisany Akt załoŜycielski spółki Fundusz Uzdrowiska 02 Sp. z o.o. 
Jej załoŜycielem jest KGHM I FIZAN (podmiot w 100 procentach naleŜący do KGHM Polska Miedź S.A.), który 
objął 100 procent udziałów. 
Kapitał zakładowy spółki Fundusz Uzdrowiska 02 Sp. z o.o. wynosi 15 tys. zł, dzieli się na 150 równych 
i niepodzielnych udziałów po 100 zł kaŜdy udział. Koszt nabycia udziałów wynosi 15 tys. zł. Przedmiotem 
działalności spółki Fundusz Uzdrowiska 02 Sp. z o.o. jest działalność finansowa, obrót nieruchomościami, 
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, doradztwo związane z zarządzaniem. W okresie 
obrotowym spółka nie rozpoczęła działalności. 
 
Objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych KGHM II FIZAN 
W dniu 23 czerwca 2010 roku KGHM Polska Miedź S.A objęła 735 certyfikatów inwestycyjnych serii A 
KGHM II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (KGHM II FIZAN) w cenie 10 tys. zł 
za jeden certyfikat. Organem Zarządzającym KGHM II FIZAN jest KGHM TFI S.A. - jednostka zaleŜna KGHM 
Polska Miedź S.A. Udział pośredni KGHM Polska Miedź S.A. w kapitale KGHM II FIZAN wynosi 100%. 
Przedmiotem działalności KGHM II FIZAN jest lokowanie środków pienięŜnych w określone w Ustawie 
o funduszach inwestycyjnych i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pienięŜnego i inne prawa 
majątkowe. 
W okresie obrotowym Fundusz uzyskał przychody w wysokości 21 tys. zł oraz poniósł koszty w wysokości 
14 tys. zł. 
 
 

 
Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, które nastąpiły po dniu bilansowym zostały opisane w nocie 
A.IX. 
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Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na rok 2010, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych 
 
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. nie publikował prognoz w zakresie wyników Grupy Kapitałowej.  
 
W raporcie bieŜącym z dnia 1 lutego br. KGHM Polska Miedź S.A. opublikowała prognozę wyników Spółki na rok 
2010 w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą BudŜet na 2010 rok. Zgodnie z powyŜszą prognozą 
przychody ze sprzedaŜy w 2010 roku wyniosą 11 736 mln zł, natomiast zysk netto 2 898 mln zł.  
  
Osiągnięte w I półroczu br. przychody ze sprzedaŜy w wysokości 7 200 mln zł i wynik netto 2 227 mln zł, 
stanowią odpowiednio 61% i 77% prognozy na rok 2010.  
  
Wysokie zaawansowanie planowanych przychodów ze sprzedaŜy oraz wyŜszy od zakładanego poziom dodatnich 
róŜnic kursowych są główną przyczyną zrealizowania po 6 miesiącach 77% planowanego na 2010 rok wyniku 
netto.  
 
KGHM Polska Miedź S.A. jest w trakcie opracowywania Korekty BudŜetu na 2010 rok uwzględniającej wyniki 
I półrocza oraz zweryfikowane załoŜenia makroekonomiczne, produkcyjne oraz inwestycyjne.  
 
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM 
Polska Miedź S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego, zmiany w 
strukturze własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A. w okresie od przekazania 
poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego 
 

Na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku, tj. na dzień 14 maja 2010 roku, 
jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
KGHM Polska Miedź S.A. był Skarb Państwa, który posiadał 63 589 900 akcji KGHM Polska Miedź S.A.- co 
stanowi 31,79% kapitału zakładowego i daje prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
KGHM Polska Miedź S.A. (na podstawie zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 roku). 

Po przekazaniu skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku KGHM Polska Miedź S.A. nie otrzymała 
zawiadomień od akcjonariuszy o zmianie struktury własności znacznych pakietów akcji. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A., 
jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
KGHM Polska Miedź S.A. nadal pozostaje Skarb Państwa, który posiada 63 589 900 akcji KGHM Polska Miedź 
S.A. - co stanowi 31,79% kapitału zakładowego i daje prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. 

Zestawienie stanu posiadania akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich przez osoby 
zarządzające i nadzorujące KGHM Polska Miedź S.A., na dzień przekazania skonsolidowanego 
raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami. Zmiany w 
stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego  
 
Członkowie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 
roku, tj. na dzień 14 maja 2010 roku, nie posiadali akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich. 
Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami, stan ten nie uległ zmianie do dnia 
przekazania niniejszego raportu. 
 
Spośród osób nadzorujących, na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku, jedynie 
Pan Ryszard Kurek był w posiadaniu 10 akcji KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z posiadanymi przez KGHM 
Polska Miedź S.A. informacjami, do dnia przekazania niniejszego raportu stan ten nie uległ zmianie. 
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Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku łączna wartość toczących się postępowań, przed sądami, organami właściwymi 
dla postępowań arbitraŜowych i organami administracji publicznej, dotyczących zobowiązań i wierzytelności 
KGHM Polska Miedź S.A. i jednostek od niej zaleŜnych, nie stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych KGHM 
Polska Miedź S.A.  
 
Informacje o zawarciu przez KGHM Polska Miedź S.A. lub jednostkę od niej zaleŜną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte 
na innych warunkach niŜ rynkowe  
 
W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, KGHM Polska Miedź S.A. lub jednostki od niej 
zaleŜne nie zawarły istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niŜ rynkowe. 
 
Informacje o udzieleniu przez KGHM Polska Miedź S.A. lub przez jednostkę od niej zaleŜną poręczeń  
kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej 
od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość 
co najmniej 10% kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 
 
W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku KGHM Polska Miedź S.A. oraz jednostki od niej 
zaleŜne nie udzieliły poręczeń kredytu lub poŜyczki a takŜe nie udzieliły gwarancji na rzecz jednego podmiotu 
lub jednostki zaleŜnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów 
własnych KGHM Polska Miedź S.A. 
 
Inne informacje, które zdaniem KGHM Polska Miedź S.A. są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla 
oceny moŜliwości realizacji zobowiązań  
 
W drugim kwartale 2010 roku, poza wymienionymi w komentarzu do raportu nie wystąpiły inne istotne 
zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmiany sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 
finansowego Grupy Kapitałowej, a takŜe istotne dla oceny sytuacji kadrowej oraz moŜliwości realizacji 
zobowiązań. 
 
Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki                 
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 
Największy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. oraz w 
mniejszym stopniu spółki Polkomtel S.A. i DIALOG S.A.  
W konsekwencji poprzez Jednostkę Dominującą najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na wyniki Grupy, w 
tym w szczególności w perspektywie najbliŜszego kwartału będą: 
-  notowania miedzi i srebra na rynkach metali, 
-  kurs walutowy USD/PLN, 
-  koszty produkcji miedzi elektrolitycznej, 
-  skutki realizowanej polityki zabezpieczeń. 
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Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. 
 
 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota
30 czerwca 2010 31 grudnia 2009

Aktywa
Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 6 081 778 5 937 513

Wartości niematerialne 80 531 76 147

Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zaleŜnych 1 974 183 1 915 224

Inwestycje w jednostki stowarzyszone 1 159 947 1 159 947

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180 353 167 062

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 431 317 17 700

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 86 230 67 097

Pochodne instrumenty finansowe 649 925 58 034

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 107 646 110 173

10 751 910 9 508 897

Aktywa obrotowe

Zapasy 2 118 742 1 890 286

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 1 641 124 1 314 598

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 460 580

Pochodne instrumenty finansowe 431 668 263 247

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 2 032 484 975 198

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 495 224

6 224 973 4 444 133

RAZEM AKTYWA 16 976 883 13 953 030

Pasywa

Kapitał własny

Kapitał akcyjny 2 000 000 2 000 000

Inne skumulowane całkowite dochody 300 304 127 228

Zyski zatrzymane 9 903 367 8 276 729

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 12 203 671 10 403 957

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 15 359 17 472

Kredyty, poŜyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 8 881 11 576

Pochodne instrumenty finansowe 352 385 61 354

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 150 323 1 098 399

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciąŜenia C. I. 1 569 570 515 619

2 096 518 1 704 420

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 030 118 1 376 049

Kredyty, poŜyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 086 6 109

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego od osób prawnych 294 918 78 183

Pochodne instrumenty finansowe 234 264 273 503

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 97 861 93 122

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciąŜenia C. I. 1 15 447 17 687

2 676 694 1 844 653

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 4 773 212 3 549 073

RAZEM PASYWA 16 976 883 13 953 030

Stan na dzień 
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Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 

 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota

za 3 miesiące 
kończący się                                              

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się                                             

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się                                          

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się                                               

30 czerwca 2009

Przychody ze sprzedaŜy C. I. 2 3 925 023 7 199 551 2 722 083 5 099 260

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów C. I. 3 (2 229 276) (4 116 755) (1 867 491) (3 316 230)

Zysk brutto ze sprzedaŜy 1 695 747 3 082 796 854 592 1 783 030

Koszty sprzedaŜy C. I. 3 (27 607) (48 808) (23 280) (46 973)

Koszty ogólnego zarządu C. I. 3 (112 896) (269 265) (156 425) (278 704)

Pozostałe przychody operacyjne C. I. 4 395 756 512 916 422 269 585 394

Pozostałe koszty operacyjne C. I. 5 (92 659) (513 161) (127 274) (276 587)

Zysk z działalności operacyjnej 1 858 341 2 764 478 969 882 1 766 160

Koszty finansowe C. I. 6 (9 293) (16 621) (6 233) (18 896)

Zysk przed opodatkowaniem 1 849 048 2 747 857 963 649 1 747 264

Podatek dochodowy (347 803) (521 219) (118 893) (274 630)

Zysk netto 1 501 245 2 226 638 844 756 1 472 634

INNE CAŁKOWITE DOCHODY Z TYTUŁU:

Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy (11 448) (13 287) (2 793) (8 088)

Instrumentów zabezpieczających przepływy 
środków pienięŜnych 284 454 226 961 (228 670) (625 195)

Podatek dochodowy związany z pozycjami 
prezentowanymi w innych całkowitych 
dochodach (51 871) (40 598) 43 979 120 324

Inne całkowite dochody za okres 
obrotowy, netto 221 135 173 076 (187 484) (512 959)

ŁĄCZNE CAŁKOWITE  DOCHODY 1 722 380 2 399 714 657 272 959 675

Zysk na akcję  w trakcie okresu (wyraŜony 
w złotych na jedną akcję)

 - podstawowy 7,51 11,13 4,22 7,36

 - rozwodniony 7,51 11,13 4,22 7,36

Okres obrotowy
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Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 

 
 
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał akcyjny Zyski zatrzymane

Aktywów 
finansowych 

dostępnych do 
sprzedaŜy

Instrumentów 
zabezpieczających 

przepływy 
pienięŜne 

Razem kapitał 
własny

Stan na 1 stycznia 2010 r. 2 000 000 8 276 729 1 489 125 739 10 403 957
Dywidenda za 2009 r. uchwalona, 
niewypłacona - (600 000) - - (600 000)

Łączne całkowite dochody - 2 226 638 (10 762) 183 838 2 399 714

Stan na 30 czerwca 2010 r. 2 000 000 9 903 367 (9 273) 309 577 12 203 671

Stan na 1 stycznia 2009 r. 2 000 000 8 072 544 10 265 508 483 10 591 292

Dywidenda za 2008 r. uchwalona, 
niewypłacona - (2 336 000) - - (2 336 000)

Łączne całkowite dochody - 1 472 634 (6 551) (506 408) 959 675

Stan na 30 czerwca 2009 r. 2 000 000 7 209 178 3 714 2 075 9 214 967

Inne skumulowane całkowite 
dochody z tytułu:
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Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 
 

 
Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych

                             Nota

za 6 miesięcy 
kończący się                                                 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się                                                 

30 czerwca 2009

Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej

Zysk netto 2 226 638 1 472 634

Korekty zysku netto C. I. 7 138 795 (18 196)

Podatek dochodowy zapłacony (358 374) (298 091)

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 2 007 059 1 156 347

Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej

Nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zaleŜnych (60 973) (10 700)

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (435 571) (606 121)

Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 2 319 8 458

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy (433 746) -

Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy 6 779 20 000

Nabycie aktywów finansowych ze środków Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych - 
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (19 013) (8 984)

ZałoŜenie lokat - (400 500)

Rozwiązanie lokat - 300 500

PoŜyczki udzielone (40 000) -

Wpływy z tytułu spłaty udzielonych poŜyczek 9 515 606

Odsetki otrzymane 2 228 4 436

Dywidendy otrzymane 24 051 90 719

Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych (9 185) (4 064)

Inne wydatki inwestycyjne (2 517) (7 786)

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (956 113) (613 436)

Przepływy pienięŜne z działalności finansowej

Wydatki z tytułu spłaty poŜyczek (2 000) (2 000)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (3 094) (30)

Odsetki zapłacone (59) (147)

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (5 153) (2 177)

Przepływy pienięŜne netto razem 1 045 793 540 734

Zyski / (Straty) z róŜnic kursowych z tytułu wyceny środków pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów 11 493 (12 482)

Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów 1 057 286 528 252

Stan środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 975 198 1 793 580

Stan środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 2 032 484 2 321 832

        w tym środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania 63 820 4 197

Okres obrotowy
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Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 

Wybrane dane objaśniające 
 

 
I. Dodatkowe noty 
 

1. Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i inne obciąŜenia 

 

OGÓŁEM

koszty likwidacji 
kopalń i innych 

obiektów 
technologicznych

koszty likwidacji 
środków trwałych                  

sprawy w toku                           
i postępowaniu 

sądowym pozostałe rezerwy 

Stan rezerw na 1 stycznia 2010 r. 533 306 510 903 5 307 1 507 15 589

Zwiększenia 70 224 67 427 - 280 2 517

Zmniejszenia (18 513) (15 480) - (648) (2 385)

Stan rezerw na 30 czerwca 2010 r. 585 017 562 850 5 307 1 139 15 721

z tego :

rezerwy długoterminowe 569 570 555 691 - - 13 879

rezerwy krótkoterminowe 15 447 7 159 5 307 1 139 1 842

OGÓŁEM

koszty likwidacji 
kopalń i innych 

obiektów 
technologicznych

koszty likwidacji 
środków trwałych                  

sprawy w toku                           
i postępowaniu 

sądowym pozostałe rezerwy 

Stan rezerw na 1 stycznia 2009 r. 634 790 602 925 5 721 4 832 21 312

Zwiększenia 149 673 140 354 2 687 1 507 5 125

Zmniejszenia (251 157) (232 376) (3 101) (4 832) (10 848)

Stan rezerw na 31 grudnia 2009 r. 533 306 510 903 5 307 1 507 15 589

z tego :

rezerwy długoterminowe 515 619 501 850 - - 13 769

rezerwy krótkoterminowe 17 687 9 053 5 307 1 507 1 820

OGÓŁEM

koszty likwidacji 
kopalń i innych 

obiektów 
technologicznych

koszty likwidacji 
środków trwałych                       

sprawy w toku                           
i postępowaniu 

sądowym pozostałe rezerwy 

Stan rezerw na 1 stycznia 2009 r.

634 790 602 925 5 721 4 832 21 312

Zwiększenia 26 558 22 018 - 1 628 2 912

Zmniejszenia (184 020) (176 878) (48) (4 832) (2 262)

Stan rezerw na 30 czerwca 2009 r. 477 328 448 065 5 673 1 628 21 962

z tego :

rezerwy długoterminowe 442 859 425 027 2 419 - 15 413

rezerwy krótkoterminowe 34 469 23 038 3 254 1 628 6 549  
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Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 

 
2. Przychody ze sprzedaŜy 

 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009
Miedź, metale szlachetne, produkty uboczne 
hutnictwa 3 876 858 7 089 732 2 682 847 5 004 875

Sól 9 278 28 232 5 645 21 061

Usługi 13 590 28 766 12 429 27 173

Pozostałe wyroby 2 697 5 468 2 824 5 465

Towary 13 196 28 459 9 715 23 290

Odpady i materiały produkcyjne 9 321 18 747 8 560 17 287

Pozostałe materiały 83 147 63 109

Razem 3 925 023 7 199 551 2 722 083 5 099 260 

Okres obrotowy

 
 
 

 

 

 
 
3. Koszty według rodzaju 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

151 590 306 126 135 197 268 081

629 909 1 311 770 751 292 1 303 344

1 270 849 2 541 300 873 856 1 610 492

251 669 473 461 243 958 479 164

73 467 148 948 72 110 139 315

5 914 10 845 6 281 9 758

4 988 8 577 2 465 5 127

1 049 1 340 432 435

2 058 4 413 3 221 2 691

64 364 687 704

14 14 - -

(189) (277) - (1 329)

- - - (31)

345 834 70 380

1 824 3 478 2 464 2 967

2 391 493 4 806 780 2 088 812 3 818 407

20 503 43 832 16 715 37 918

(23 222) (372 814) (33 500) (165 829)

(18 995) (42 970) (24 831) (48 589)

2 369 779 4 434 828 2 047 196 3 641 907

Usługi obce

Podatki i opłaty

Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne

   Inne koszty działalności operacyjnej

   Odpis aktualizujący wartość zapasów

   Odpis aktualizujący wartość naleŜności 

Łączne koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, sprzedaŜy oraz 
koszty ogólnego zarządu

Koszty wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki (-)

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Razem koszty rodzajowe

   Straty z tytułu zbycia instrumentów
   finansowych

Okres obrotowy

Pozostałe koszty z tego:

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+)

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych 
nieaktywowanych w wartościach 
niematerialnych

   Odwrócenie odpisu aktualizującego 
   wartość zapasów 

   Odwrócenie odpisu aktualizującego
   wartość naleŜności 

Amortyzacja środków trwałych i wartości 
niematerialnych 

Koszty świadczeń pracowniczych   

ZuŜycie materiałów i energii
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Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 
4. Pozostałe przychody operacyjne 
 
 
 
 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

Przychody oraz zyski z tytułu instrumentów 
finansowych zaliczane do pozostałej działalności 
operacyjnej z tytułów: 363 358 477 282 62 570 213 572

   Wycena i realizacja 
   instrumentów pochodnych 234 872 339 770 95 042 133 583

   Zyski z tytułu zbycia - 896 - 7 500

   Zyski z tytułu wyceny zobowiązań
   długoterminowych (572) - - -

   Zyski/(Straty) z tytułu róŜnic kursowych 113 594 113 594 (57 854) 16 806

   Odsetki 15 401 22 959 24 896 55 195

   Odwrócenie odpisu aktualizującego 
   wartość poŜyczek - - 486 486

   Odwrócenie odpisu aktualizującego 
   pozostałe naleŜności 63 63 - 2

Odsetki niefinansowe 723 744 421 1 210

Odwrócenie odpisu aktualizującego naleŜności 
niefinansowe 373 743 1 777

Przychody z dywidend 24 051 24 051 341 592 341 592

Rozwiązanie niewykorzystnych rezerw z 
tytułów: 321 1 397 13 754 21 299

   Likwidacji kopalń 308 434 9 349 16 818

   Spraw w toku i postępowaniu sądowym 13 333 2 992 3 020

   Zobowiazania wobec gmin z tytułu
   podpisanych umów darowizny - 630 1 178 1 178

   Pozostałych - - 235 283

Otrzymane kary i odszkodowania 2 108 3 244 2 213 3 653

Otrzymane dotacje państwowe i inne darowizny 85 122 36 124

Pozostałe przychody / zyski operacyjne 4 737 5 333 1 682 3 167

Ogółem pozostałe przychody operacyjne 395 756 512 916 422 269 585 394

Okres obrotowy
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Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 
 
5. Pozostałe koszty operacyjne 
 

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

Koszty i straty z tytułu instrumentów 
finansowych, zaliczanych do pozostałej 
działalności operacyjnej z tytułów: 78 327 478 885 111 273 247 859

   Wycena i realizacja 
   instrumentów pochodnych 124 903 475 242 112 270 244 174

   Odsetki 2 9 - 158

   Straty z tytułu róŜnic kursowych (50 209) - - -

   Straty/(Zyski) z tytułu wyceny zobowiązań
   długoterminowych 542 542 (992) 1 314

   Odpis z tytułu utraty wartości poŜyczki 3 6 - 2 213

   Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych 
   naleŜności 3 086 3 086 (5) -

Odpis z tytułu utraty wartości pozostałych 
naleŜności niefinansowych - - - 387

Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych 2 817 4 659 6 489 8 345

Przekazane darowizny - 9 503 2 500 2 500

Odsetki od zaległych zobowiązań 
niefinansowych 56 90 1 041 1 337

Utworzone rezerwy na zobowiązania z tytułów: 1 426 3 075 913 4 756

   Likwidacji kopalń 6 1 436 466 466

   Spraw w toku i postępowaniu sądowym 66 280 447 1 628

   Zobowiązania wobec gmin z tytułu
   podpisanych umów darowizny 1 352 1 352 - 2 662

   Pozostałych 2 7 - -

Zapłacone kary i odszkodowania 91 167 77 124

Składki na rzecz organizacji do których 
przynaleŜność nie jest obowiązkowa 1 890 4 803 1 831 5 572

Pozostałe koszty / straty operacyjne 8 052 11 979 3 150 5 707

Ogółem pozostałe koszty operacyjne 92 659 513 161 127 274 276 587

Okres obrotowy

 
 
 
 
 
6. Koszty finansowe  

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2010

za 3 miesiące 
kończący się 

30 czerwca 2009

za 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2009

Koszty odsetek z tytułu: 194 528 207 845

   PoŜyczek 41 101 121 204

   Leasingu finansowego 153 427 86 641

Straty/(Zyski) z tytułu róŜnic kursowych netto 
pochodzących od źródeł finansowania 
zewnętrznego

989 78 (970) 1 166

Zmiany wysokości rezerw wynikające z 
przybliŜania czasu uregulowania zobowiązania 
(efekt zwijania dyskonta)  

8 039 15 870 6 603 16 375

Pozostałe koszty finansowe 71 145 393 510

Ogółem koszty finansowe 9 293 16 621 6 233 18 896

Okres obrotowy
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7. Korekty zysku lub straty w sprawozdaniu z przepływów pienięŜnych 
 

za 6 miesięcy 
kończący się                                                      

30 czerwca 2010

za 6 miesięcy 
kończący się                                                      

30 czerwca 2009

   Podatek dochodowy ujęty w zysku lub stracie 521 219 274 630

   Amortyzacja 306 126 268 081

   Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (25 937) (346 255)

   Straty/(Zyski) z tytułu róŜnic kursowych (9 520) 17 019

   Zmiana stanu rezerw 60 467 33 592

   Zmiana stanu instrumentów pochodnych (199 264) 336 031
   Realizacja instrumentów pochodnych ujęta w innych skumulowanych 
   całkowitych dochodach (82 294) (487 548)

   Inne korekty 3 769 2 442

   Zmiany stanu kapitału obrotowego: (435 771) (116 188)

      Zapasy (228 334) (210 344)

      NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności (284 151) 80 424

      Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 76 714 13 732

   Ogółem korekty zysku netto 138 795 (18 196)

Okres obrotowy

 
 
 
II. Pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy 

środków pienięŜnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany 
wpływ 

 
1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie sprawozdawczym wraz 

z najistotniejszymi zdarzeniami ich dotyczącymi 

Podjęcie decyzji w sprawie „Modernizacji Pirometalurgii – PMP” 

Zarząd Spółki w dniu 7 maja 2010 roku podjął ostateczną decyzję w sprawie realizacji w latach 2010-2014 
programu „Modernizacja Pirometalurgii – PMP” o łącznym budŜecie 1,7 mld zł.  

Modernizacja polegać będzie na zastąpieniu przestarzałej, uciąŜliwej dla środowiska naturalnego 
i energochłonnej technologii, opartej o przetop koncentratów w piecach szybowych, nowoczesnym procesem 
zawiesinowym. Będzie to nowoczesna linia produkcyjna o zdolności produkcji 250 tys. t miedzi „blister” rocznie.  

Zrealizowanie inwestycji pozwoli na zabezpieczenie produkcji hutniczej przez kolejne 40 lat przy minimalizacji 
oddziaływania na środowisko naturalne oraz zredukuje w sposób znaczący emisję gazów cieplarnianych 
do atmosfery.  

Podpisanie Umowy z partnerem zagranicznym  

W dniu 4 maja 2010 roku Spółka podpisała z Abacus Mining & Exploration Corporation z siedzibą w Vancouver 
Umowę Inwestycyjną w sprawie wspólnej realizacji projektu górniczego miedzi i złota Afton – Ajax, połoŜonego 
w Prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie. 

Abacus Mining & Exploration Corporation jest firmą zajmującą się poszukiwaniem złóŜ zasobów mineralnych 
oraz przedsięwzięciami górniczymi. Spółka jest notowana na giełdzie TSX – Venture (TSX-V) w Kanadzie. 

Zgodnie ze „Strategią KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 – 2018”, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą 
Spółki 23 lutego 2009 roku, jeden z pięciu głównych obszarów strategicznych, jakim jest rozwój bazy 
zasobowej, mający na celu zwiększenie produkcji miedzi w koncentracie do ok. 700 tys. ton rocznie, będzie 
realizowany między innymi poprzez inwestycje w zagraniczne aktywa górnicze. 

Podpisana Umowa Inwestycyjna przewiduje: 
1. Zakup przez KGHM Polska Miedź S.A. 51% udziałów w tworzonej wspólnie z Abacus spółce joint – 
venture, poprzez wniesienie wkładu gotówkowego w wysokości 37 mln USD (o równowartości 110,7 mln zł, wg 
kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 4 maja 2010 roku). Abacus wniesie do spółki joint 
- venture wszelkie posiadane prawa do złoŜa Afton – Ajax. Środki pienięŜne zostaną przeznaczone na 
wykonanie Bankowego Studium Wykonalności oraz na dalsze prace eksploracyjne. 
2. Nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. prawa opcji na zakup dalszych 29% udziałów w spółce joint – 
venture, za kwotę nie większą niŜ 35 mln USD (o równowartości 104,7 mln zł, wg kursu średniego Narodowego 
Banku Polskiego dla USD/PLN z 4 maja 2010 roku). Skorzystanie z prawa opcji moŜliwe będzie po 
opublikowaniu Bankowego Studium Wykonalności. 

W dniu 22 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Abacus Mining & Exploration wyraziło zgodę na realizację 
wraz z KGHM Polska Miedź S.A. wspólnego przedsięwzięcia górniczego, poprzez utworzenie spółki joint – 
venture. Podpisanie umowy joint – venture nastąpi najpóźniej 30 września br.  
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Ponadto zgodnie z Umową Inwestycyjną KGHM nabył 7 maja 2010 r. 15 mln akcji spółki Abacus (po cenie 0,30 
CAD za akcję) w drodze emisji zamkniętej za łączną kwotę 4,5 mln CAD (o równowartości 13,6 mln zł, wg 
kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z 7 maja 2010 roku), co stanowi 8,75% w kapitale 
akcyjnym tej spółki. 

Umowa Inwestycyjna zawiera równieŜ zobowiązanie KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące zorganizowania 
finansowania wydatków inwestycyjnych projektu w wysokości 535 milionów USD (o równowartości 1 601,1 mln 
zł, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 4 maja 2010 roku) oszacowanych wg 
Raportu technicznego (studium moŜliwości) Wardrop Engineering Inc. z 29 lipca 2009 r. Zobowiązanie 
powstanie w momencie wykonania przez KGHM prawa opcji na nabycie dodatkowych 29% udziałów w spółce 
joint – venture. 

Zgodnie z wyŜej wymienionym Raportem technicznym, projekt zakłada produkcję roczną miedzi w koncentracie 
na poziomie 50 tys. ton a produkcję złota na poziomie 100 tys. uncji. Przewiduje się 23 - letni okres 
eksploatacji złoŜa począwszy od roku 2013. Koszty produkcji jednej tony miedzi szacowane są na poziomie ok. 
2 000 USD. 

Przy realizacji transakcji KGHM Polska Miedź S.A. współpracowała z doradcą finansowym TD Securities Inc. 
Doradcą prawnym są kancelarie Chadbourne & Parke oraz Stikeman Elliot. 

Zakończenie procesu negocjacji warunków zakupu akcji CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 

W maju 2010 roku Spółka zaleŜna KGHM Polska Miedź S.A. - KGHM Ecoren S.A. – zakończyła proces negocjacji 
warunków zakupu akcji CENTROZŁOM WROCŁAW S.A., zaoferowanych do sprzedaŜy przez Ministra Skarbu 
Państwa w 2009 r.  

Po uzyskaniu zgód korporacyjnych, w dniu 14 lipca 2010 r. Spółka zawarła z Ministrem Skarbu Państwa umowę 
warunkową nabycia pakietu 85% akcji CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. Warunkiem finalizującym umowę jest 
uzyskanie przez Spółkę zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji 
podmiotów. Zamknięcie transakcji przewidywane jest w III kw. 2010 r. 

Inwestycja w CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. jest elementem realizowanej przez KGHM Ecoren S.A. strategii 
związanej z działalnością w branŜy zagospodarowywania odpadów. 

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych 

W czerwcu 2010 r. KGHM Polska Miedź S.A. nabyła 700 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu KGHM II 
FIZAN z siedzibą we Wrocławiu, o łącznej cenie emisyjnej 7 000 tys. zł. Łączny koszt  nabycia certyfikatów 
wynosi 7 350 tys. zł. Na koniec czerwca 2010 r. KGHM Polska Miedź S.A. była jedynym uczestnikiem funduszu 
KGHM II FIZAN.  

KGHM II FIZAN jest drugim funduszem, utworzonym i zarządzanym przez KGHM TFI S.A. Pierwszy fundusz 
KGHM I FIZAN został utworzony w I kwartale 2010 r. W lutym 2010 r. KGHM Polska Miedź S.A. nabyła 2 095 
sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu KGHM I FIZAN z siedzibą we Wrocławiu, o łącznej cenie emisyjnej 
20 950 tys. zł. Łączny koszt  nabycia certyfikatów wynosi 21 998 tys. zł. Na koniec czerwca 2010 r. KGHM 
Polska Miedź S.A. była jedynym uczestnikiem funduszu KGHM I FIZAN.  

Strategia działania KGHM TFI S.A. ukierunkowana jest na długotrwały wzrost wartości zarządzanych aktywów. 
Fundusz KGHM I FIZAN jest dedykowany inwestycjom z zakresu ochrony zdrowia, natomiast KGHM II FIZAN 
ma za zadanie realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.  

W celu realizacji planowanych inwestycji, w II kwartale 2010 r. KGHM I FIZAN powołał spółki celowe. Do końca 
czerwca 2010 r. spółki te nie dokonywały lokat inwestycyjnych.  

Postępowanie mediacyjne z organizacjami związkowymi 

W dniach 20 maja, 7 czerwca i 15 czerwca br. odbywało się postępowanie mediacyjne przy udziale mediatora 
w sprawie sporu zbiorowego wszczętego przez Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego 
w sierpniu 2009 r. Strony sporu nie doszły do porozumienia i spisano protokół rozbieŜności. 

W dniach 28 czerwca – 2 lipca 2010 r. zakładowe organizacje Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu 
Miedziowego i NSZZ Solidarność zorganizowały w Zakładach Górniczych ZG Polkowice – Sieroszowice dwa 
referenda strajkowe. Wzięło w nich udział odpowiednio 72% i 64,9% pracowników, z których ponad 90% 
opowiedziało się za ewentualnym podjęciem akcji strajkowej. Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe wśród pytań 
referendalnych znalazło się Ŝądanie podwyŜszenia płac zasadniczych o 300 zł, które nie było przedmiotem 
sporów zbiorowych. Związki zawodowe zapowiedziały przeprowadzenie referendów w pozostałych Oddziałach 
Spółki.  

W dniu 22 lipca br. rozpoczęło się postępowanie mediacyjne przy udziale mediatora w sprawie sporu 
zbiorowego wszczętego przez Związek Zawodowy „Polska Miedź” w sierpniu 2009 r. 

Projekt „Efektywność” 

W celu opracowania programu obniŜki kosztów jednostkowych w KGHM Polska Miedź S.A. w lutym 2009 roku 
uruchomiony został Projekt „Efektywność”.  
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Od stycznia bieŜącego roku zespół projektowy składający się z ponad 20 Liderów Zmian z KGHM 
przeszkolonych podczas wcześniejszych etapów projektu samodzielnie przeprowadza kolejne programy 
poprawy efektywności. 

Dotychczas, zrealizowano 18 programów, w ramach których przeprowadzono ponad 150 warsztatów, przy 
zaangaŜowaniu 2 500 pracowników, wynikiem których było prawie 4 000 pomysłów z których 
wyselekcjonowano ponad 300 inicjatyw przeznaczonych do wdroŜenia. 

Obecnie, realizowanych jest kolejnych 9 programów: 3 w zakresie programów redukcji kosztów TOP (Total 
Operational Performance) oraz 6 programów transformacji procesowej wg zasad Lean Management. W proces 
zaangaŜowanych jest ponad 20 Liderów Zmian wspieranych przez koordynatorów lokalnych, współpracujących 
w opracowywaniu inicjatyw do wdroŜenia.  

Oszacowano, Ŝe dotychczas zrealizowane programy przyniosą oszczędności na ponad 100 mln zł. Są one 
podzielone na te uruchamiane od razu oraz wymagające wcześniejszych testów przed wdroŜeniem.  

Równolegle trwa wdraŜanie inicjatyw powstałych podczas programów uruchomionych w 2009 r. 

W projekcie „Efektywność” aktywnie uczestniczą: Zarząd KGHM, kadra menedŜerska oddziałów, dozór 
średniego i niskiego szczebla oraz pracownicy. 
 
 

Wybór pozostałych istotnych zdarzeń objętych raportami bieŜącymi 

 

Organy Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2010 roku zatwierdziło Sprawozdanie z działalności KGHM 
Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009, Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 
2009, Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009, 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009. 
ZWZ dokonało podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 
600 000 tys. zł, co stanowi 3,00 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (dzień 
nabycia praw do dywidendy) na 17 czerwca 2010 r., a termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2010 r.  

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udzieliło absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2009 wszystkim członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i Rady Nadzorczej 
Spółki,  uchwaliło Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie oraz 
powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Rymarczyka. 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych   

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., dnia 16 kwietnia 2010 roku dokonała wyboru firmy 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 14, do wykonania przeglądu i 
badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za lata 2010-2012. KGHM Polska Miedź S.A. 
korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania 
sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 oraz w zakresie innych usług. 

Znacząca umowa   

Dnia 4 maja 2010 roku zostały zawarte umowy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a nkt cables GmbH 
(Cologne) i podmiotami zaleŜnymi od tego podmiotu: nkt cables Warszowice Sp. z o.o., nkt cables s.r.o, nkt 
cables Velke Mezirici k.s., nkt cables Vrschlabi k.s., nkt cables a/s., na sprzedaŜ walcówki miedzianej w 2010 
i 2011 roku. Łączna wartość przedmiotu powyŜszych umów szacowana jest na kwotę od 2 289 941 tys. złotych 
do 2 613 329 tys. złotych. Umowy zostały zawarte na okres 2 lat z moŜliwością przedłuŜenia o kolejny rok.  

Program Emisji Obligacji   

W dniu 10 maja 2010 roku podpisana została Umowa Programu Emisji Obligacji („Program”). Stronami umowy 
są KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent, BANK PEKAO S.A. jako Organizator, Agent Emisji i Dealer oraz PKO 
BANK POLSKI S.A. i BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. jako Współorganizatorzy, Sub-Agenci oraz 
Dealerzy.  

W ramach Programu istnieje moŜliwość wielokrotniej emisji obligacji na okaziciela z terminem wykupu 
od 30 dni do 10 lat („Obligacje”), w formie zdematerializowanej. Emisje Obligacji będą miały charakter emisji 
niepublicznych i  będą dokonywane w złotych polskich, przy czym wartość nominalna jednej obligacji będzie 
wynosić 10 tys. złotych lub wielokrotność tej kwoty. Cena emisyjna zostanie ustalona w trakcie procesu 
oferowania Obligacji. Maksymalna łączna kwota zadłuŜenia z tytułu Obligacji w ramach Programu nie moŜe 
przekroczyć 500 000 tys. złotych. Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie 
bieŜącej działalności Spółki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  
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Nabycie akcji Tauron Polska Energia S.A.   

W dniu 11 czerwca 2010 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podpisał deklarację nabycia do 1 583 830 044 
akcji zwykłych na okaziciela spółki Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”) stanowiących do 11,32% w ogólnej 
liczbie akcji Tauron wg. stanu na dzień Prospektu Emisyjnego Tauron. Deklaracja ta została złoŜona przez 
KGHM Polska Miedź S.A. w procesie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w ramach 
publicznej oferty sprzedaŜy akcji Tauron.  

Po zakończeniu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, KGHM Polska Miedź S.A. 
otrzymała zaproszenie i na podstawie tego zaproszenia złoŜyła zapis na kupno 700 942 491 akcji (przed 
scaleniem) Tauron po 0,57 PLN.  
 
W wyniku dokonanych transakcji zakupu akcji Tauron, KGHM Polska Miedź S.A. posiada na dzień 30 czerwca 
2010 r. 81 822 499 akcji (po dokonaniu scalenia akcji przez spółkę), co stanowi 5,15% w kapitale zakładowym 
spółki, dając prawo do 81 822 499 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,15% w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
2. Wycena aktywów finansowych i rzeczowych  

 
Aktywa finansowe 
 
W wyniku wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających przyszłe przepływy pienięŜne w części skutecznej, 
po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym, w bieŜącym kwartale zwiększono inne całkowite dochody 
o kwotę 230 408 tys. zł. 
/narastająco od początku roku obrotowego zwiększenie innych całkowitych dochodów w kwocie 183 838 tys. zł/ 
 
Tytułem wyceny i rozliczenia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy do wartości godziwej 
po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym w bieŜącym kwartale zmniejszono inne całkowite dochody 
w kwocie 9 273 tys. zł. 
/narastająco od początku roku obrotowego zmniejszenie innych całkowitych dochodów w kwocie 10 762 tys. zł/ 
 
W wyniku realizacji i aktualizacji wyceny instrumentów pochodnych do poziomu wartości godziwej nastąpiło 
zwiększenie zysku bieŜącego kwartału w kwocie 150 098 tys. zł (z tego: zwiększenie przychodów ze sprzedaŜy 
40 129 tys. zł i zwiększenie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 109 969 tys. zł). 
Szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych znajdują się w części C pkt II 5 Zarządzanie 
ryzykiem. 
/narastająco od początku roku obrotowego tytułem wyceny i realizacji zmniejszenie wyniku finansowego w 
kwocie 53 178 tys. zł, (z czego: zwiększenie przychodów ze sprzedaŜy w kwocie 82 294 tys. zł i zmniejszenie 
wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 135 472 tys. zł)/  
 
Wycena pozostałych aktywów finansowych nie wpłynęła istotnie na wynik finansowy bieŜącego kwartału. 
 
Aktywa rzeczowe i naleŜności 

Tytułem amortyzacji rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych koszty operacyjne bieŜącego 
kwartału obciąŜono w wysokości 151 590 tys. zł. 

/narastająco od początku roku obrotowego obciąŜenie kosztów w kwocie 306 126 tys. zł/ 

Wycena pozostałych aktywów nie wpłynęła istotnie na wynik finansowy bieŜącego okresu. 
 
3. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych 
 
Rezerwy 

W wyniku finansowym bieŜącego kwartału rozliczono skutki aktualizacji i tworzenia szacunków przyszłych 
zobowiązań (rezerw), w szczególności: 

 
3.1 rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu jednorazowych odpraw emerytalnych lub rentowych, 

nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych oraz deputatu węglowego wypłacanego równieŜ po okresie 
zatrudnienia. Skutkiem zmiany szacunku jest spadek rezerwy i zwiększenie zysku w kwocie 11 975 tys. zł 
(po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym zwiększenie zysku w kwocie 9 700 tys. zł), 

/narastająco od początku roku obrotowego zmniejszenie zysku w kwocie 56 664 tys. zł/ 

3.2 rezerw na przyszłe koszty likwidacji (rekultywacji) kopalń w Spółce obejmujących szacunki kosztów 
likwidacji obiektów technologicznych, dla których obowiązek rekultywacji po zakończeniu działalności 
wynika z odrębnych przepisów lub przyjętego zwyczaju. Wynikiem zmiany szacunku jest wzrost rezerwy w 
kwocie 5 322 tys. zł, który rozliczono na zmniejszenie zysku w kwocie 7 649 tys. zł i zmniejszenie środków 
trwałych w kwocie 2 327 tys. zł Wzrost rezerwy wpłynął na podwyŜszenie aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w kwocie 840 tys. zł, 

/narastająco od początku roku obrotowego wzrost rezerwy w kwocie 64 598 tys. zł, który rozliczono na 
zmniejszenie zysku w kwocie 16 691 tys. zł i zwiększenie środków trwałych w kwocie 47 907 tys. zł/ 
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3.3 rezerw na przyszłe koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w kwocie 166 957 tys. zł., wypłacane (zgodnie 

z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy) z okazji świąt branŜowych i po zatwierdzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego,  

/stan rezerwy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 307 129 tys. zł/. 

Aktualizacja i tworzenie pozostałych rezerw na zobowiązania nie wpłynęły istotnie na wynik finansowy 
bieŜącego okresu. 
 
 
Odroczony podatek dochodowy 

Wynikiem róŜnic pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej jest 
zmiana szacunku wartości aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

W bieŜącym kwartale nastąpił spadek aktywa podatkowego w kwocie 26 997 tys. zł, który rozliczono:  
-     na zmniejszenie wyniku finansowego    29 172 tys. zł, 
-     na zwiększenie innych całkowitych dochodów 
      z tytułu wyceny instrumentów finansowych  
      dostępnych do sprzedaŜy    2 175 tys. zł. 

/Narastająco od początku roku obrotowego w aktywie na odroczony podatek dochodowy wzrost aktywa w 
kwocie 114 114 tys. zł, rozliczono: 
-     na zwiększenie wyniku finansowego    111 939 tys. zł, 
-     na zwiększenie innych całkowitych dochodów  
      z tytułu wyceny instrumentów finansowych  
      dostępnych do sprzedaŜy    2 175 tys. zł/. 

W rezerwie na odroczony podatek dochodowy wzrost rezerwy w kwocie 91 238 tys. zł, rozliczono: 
- na zmniejszenie wyniku finansowego   37 192 tys. zł  
- na zmniejszenie innych całkowitych dochodów  

z tytułu wyceny instrumentów finansowych  
zabezpieczających i instrumentów finansowych  
dostępnych do sprzedaŜy    54 046 tys. zł. 

/Narastająco od początku roku obrotowego w rezerwie na odroczony podatek dochodowy wzrost rezerwy w 
kwocie 100 823 tys. zł, rozliczono: 
-     na zmniejszenie wyniku finansowego    58 050 tys. zł, 
-     na zmniejszenie innych całkowitych dochodów  
      z tytułu wyceny instrumentów finansowych  
      dostępnych do sprzedaŜy    42 773 tys. zł/. 

Po skompensowaniu aktywa z rezerwą, wartość aktywa podatkowego na koniec okresu sprawozdawczego 
ustalono w wysokości 180 353 tys. zł. 
 

4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ 
na osiągnięte wyniki finansowe Spółki. 

 

Wyniki produkcyjne i finansowe w II kwartale 2010 roku 

W II kwartale 2010 roku w KGHM Polska Miedź S.A. wyprodukowano 139 tys. t  miedzi elektrolitycznej, w tym 
34 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych oraz 295 t srebra metalicznego. 

Najistotniejsze czynniki wpływające na wartość sprzedaŜy w tym okresie to uwarunkowania 
makroekonomiczne: 

- notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) na średnim poziomie 7 013 USD/t , 
- średni kurs walutowy na poziomie 3,16 PLN/USD, 
- średnie notowania srebra na Londyńskiej Giełdzie Metali Szlachetnych (LBM) w wysokości 18,33 USD/troz  
oraz wolumen sprzedaŜy: miedzi i wyrobów z miedzi w ilości 142 tys. t i srebra 289 t. 

Osiągnięte przychody ze sprzedaŜy w wysokości 3 925 023 tys. zł były wyŜsze od uzyskanych w II kwartale 
2009 roku o 1 202 940 tys. zł, tj. o 44%. Wzrost przychodów był wynikiem wyŜszych: 

- notowań miedzi (zwiększenie z 4 676 USD/t do 7 013 USD/t) i srebra (zwiększenie z 13,76 USD/troz do 
18,33 USD/troz)  

- wolumenu sprzedaŜy miedzi (wzrost z 125 tys. t do 142 tys. t)  
przy wpływających na zmniejszenie przychodów: 
- zmianie korekty z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających (zmiana z +148 465 tys. zł do 

+40 129 tys. zł),  
- umocnieniu złotego z 3,27 PLN/USD do 3,16 PLN/USD,  
- zmniejszeniu wolumenu sprzedaŜy srebra (z 334 t do 289 t). 
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W II kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaŜy miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 82%, a srebra 14% 
(w analogicznym okresie 2009 roku odpowiednio: 78% i 18%) ogółu przychodów ze sprzedaŜy.  
 
Koszty podstawowej działalności operacyjnej w II kwartale 2010 r. wyniosły 2 369 779 tys. zł  
i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyŜsze o 322 582 tys. zł, tj. o 16%.  
 
Na kształtowanie się poziomu kosztów operacyjnych wpływ miała przede wszystkim: 
- większa wartość obcych materiałów wsadowych o 374 120 tys. zł co wynika ze wzrostu  

cen (+34% tj. z 15 673 zł/t do 20 957 zł/t) i wolumenu  zuŜycia (+53% tj. z 23 tys. t Cu do 35 tys. ton 
Cu),  

- niŜszy poziom kosztów pracy o 121 382 tys. zł, który wynika z zaksięgowanej w maju ubiegłego roku 
kosztu jednorazowej nagrody rocznej w kwocie 5 000 zł na pracownika wraz z narzutami  
(110 mln zł) oraz niŜszym odpisem na przyszłe świadczenia pracownicze (45 mln zł). 

 
SprzęŜony (przed pomniejszeniem o wartość metali szlachetnych – głównie srebra i złota)  jednostkowy 
koszt produkcji miedzi elektrolitycznej w II kwartale 2010 r. wyniósł 15 516 zł/t i uległ zwiększeniu w 
relacji do II kwartału 2009 r. o 11% ze względu na wyŜszy udział obcych materiałów miedzionośnych w 
strukturze produkcji. Całkowity jednostkowy koszt produkcji wyniósł 13 064 zł/t. 

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi z wsadów własnych w II kwartale 2010 r. wyniósł 
10 321 zł/t i kształtował się  na poziomie zbliŜonym do osiągniętego w okresie II kwartału ubiegłego roku, przy 
wzroście wolumenu produkcji ze wsadów własnych o 11% (II kwartał 2009 r. – 94 tys. t, II kwartał 2010 r. – 
105 tys. t). 

Zysk na sprzedaŜy (zysk brutto ze sprzedaŜy pomniejszony o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaŜy) 
osiągnięty w II kwartale 2010 r. w wysokości 1 555 244 tys. zł był wyŜszy o 880 357 tys. zł, tj. 2-krotnie 
od zysku za II kwartał 2009 roku.  

Pozostała działalność operacyjna zamknęła się w II kwartale 2010 r. zyskiem w wysokości 303 097 tys. zł, 
w tym głównie z tytułu dodatnich róŜnic kursowych oraz skutków wyceny i realizacji instrumentów pochodnych. 

W odniesieniu do wyniku osiągniętego w II kwartale 2009 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej 
był niŜszy o 8 102 tys. zł, przy czym niŜsze przychody z tytułu dywidend zrównowaŜone zostały wyŜszym 
saldem róŜnic kursowych oraz skutków wyceny i realizacji instrumentów pochodnych.    

W konsekwencji powyŜszych zysk na działalności operacyjnej w II kwartale 2010 roku wyniósł 1 858 341 
tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku zwiększył się o 888 459 tys. zł, tj. o 92%.  

W II kwartale br. działalność KGHM Polska Miedź S.A. zamknęła się zyskiem netto w wysokości 
1 501 245 tys. zł, który był o 656 489 tys. zł, tj. o 78% wyŜszy od wyniku za II kwartał 2009 r.  

Wartość EBITDA w II kwartale 2010 r. wyniosła 2 009 931 tys. zł (w tym amortyzacja 151 590 tys. zł) i była 
o 904 852 tys. zł (82%) wyŜsza od wartości wskaźnika dla analogicznego okresu roku poprzedniego.  
 
5. Zarządzanie ryzykiem  

W II kwartale 2010 roku strategie zabezpieczające cenę miedzi stanowiły ok. 28%, a srebra ok. 19% 
zrealizowanej przez Spółkę sprzedaŜy metali. W przypadku transakcji walutowych zabezpieczone było ok. 18% 
przychodów ze sprzedaŜy zrealizowanych przez Spółkę w tym okresie. 

Zarządzanie ryzykiem rynkowym naleŜy rozpatrywać poprzez analizę pozycji zabezpieczającej łącznie z pozycją 
zabezpieczaną. Poprzez pozycję zabezpieczającą rozumie się pozycję Spółki w instrumentach pochodnych. 
Pozycję zabezpieczaną stanowią przychody ze sprzedaŜy fizycznej towarów i produktów. Warunkiem 
prowadzonej przez Spółkę rachunkowości zabezpieczeń przepływów środków pienięŜnych jest  wysoka 
efektywność zabezpieczenia w kompensowaniu zmian przepływów pienięŜnych związanych z zabezpieczanym 
ryzykiem. 

W II kwartale 2010 roku na instrumentach pochodnych ukształtował się dodatni wynik na poziomie 
150 098 tys. zł, z czego na przychody ze sprzedaŜy odniesiono  40 129 tys. zł (kwota przeniesiona z innych 
skumulowanych całkowitych dochodów do zysków lub strat w okresie sprawozdawczym), kwotę 109 969 tys. zł  
odniesiono w pozostałą działalność operacyjną, z czego (19 799) tys. zł stanowiło koszt z tytułu realizacji 
instrumentów pochodnych, natomiast 129 768 tys. zł stanowiło przychód z tytułu wyceny instrumentów 
pochodnych. 

Zysk z wyceny transakcji pochodnych odniesiony w pozostałą działalność operacyjną wynika głównie ze zmiany 
wartości czasowej opcji, które zgodnie z polityką rachunkowości zabezpieczeń odnoszone są do zysku 
lub straty. 
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W II kwartale 2010 roku Spółka nie wdroŜyła Ŝadnych strategii zabezpieczających cenę miedzi, ani transakcji 
dostosowawczych na tym rynku. W badanym okresie Spółka dokonała restrukturyzacji, wdroŜonych 
w I kwartale 2010 roku, strategii opcyjnych mewa na 2011 rok o łącznym wolumenie 58,5 tys. ton poprzez 
odkupienie sprzedanych opcji sprzedaŜy1. Restrukturyzacja ta pozwoli na pełne wykorzystanie zakupionych 
w ramach tych struktur opcji sprzedaŜy w przypadku ewentualnego obniŜenia cen metalu w 2011 roku. 
W przypadku rynku srebra, w II kwartale 2010 roku Spółka nie wdroŜyła Ŝadnych strategii zabezpieczających 
cenę tego metalu, ani transakcji dostosowawczych. 

W przypadku terminowego rynku walutowego w II kwartale 2010 roku Spółka wdroŜyła transakcje 
zabezpieczające przychody ze sprzedaŜy o łącznym nominale 765 mln USD i horyzoncie czasowym 
przypadającym na IV kwartał 2010 roku oraz lata 2011-2012. Spółka korzystała z instrumentów opcyjnych 
(opcje europejskie), w tym opcji sprzedaŜy oraz strategii opcyjnych mewa i korytarz. W tym okresie nie 
wdroŜono Ŝadnych transakcji dostosowawczych na rynku walutowym. Ponadto Spółka dokonała 
restrukturyzacji, wdroŜonych w I kwartale 2010 roku, strategii opcyjnych mewa na 2011 rok o łącznym 
nominale 360 mln USD, poprzez odkupienie sprzedanych opcji sprzedaŜy1. Restrukturyzacja pozwoli na pełne 
wykorzystanie zakupionych w ramach tych struktur opcji sprzedaŜy w przypadku ewentualnego obniŜenia kursu 
USD/PLN w 2011 roku. 

Spółka pozostaje zabezpieczona dla części planowanej sprzedaŜy miedzi w II połowie 2010 roku (102,4 tys. 
ton), w 2011 roku (117 tys. ton) i w 2012 roku (39 tys. ton), a takŜe dla części planowanej sprzedaŜy srebra 
w II połowie 2010 roku (3,6 mln troz). Dla przychodów ze sprzedaŜy (rynek walutowy) Spółka posiada pozycję 
zabezpieczającą na II połowę 2010 roku (465 mln USD), na 2011 rok (720 mln USD) i 2012 rok (360 mln 
USD). 

PoniŜej zaprezentowane jest skrócone zestawienie pozycji zabezpieczającej z podziałem na rodzaj 
zabezpieczonych aktywów oraz wykorzystanych instrumentów na dzień 30 czerwca 2010 roku. Zabezpieczony 
nominał/wolumen w miesiącach zawartych w prezentowanych okresach jest rozłoŜony równomiernie. 

 

POZYCJA ZABEZPIECZAJĄCA (zestawienie skrócone) – RYNEK MIEDZI 
Okres Instrument Wolumen 

[tony] 
Cena 

wykonania 
[USD/t] 

ŚredniowaŜony  
poziom premii 

[USD/t] 

Efektywna cena zabezpieczenia 
[USD/t] 

SprzedaŜ opcji kupna 8 000 
Korytarz 

Kupno opcji sprzedaŜy 
19 500 

5 500 
-447 

5 053 
partycypacja ograniczona do 8 000 

Put producencki2 9 750 6 500 8,94%3 - 
Put producencki2 9 750 7 000 9,17%3 - 
Put producencki2 9 750 7 500 6,46%3 - 

III 
kwartał  
2010 

Razem 48 750    

 
POZYCJA ZABEZPIECZAJĄCA (zestawienie skrócone) – RYNEK MIEDZI c.d. 

SprzedaŜ opcji kupna 8 000 
Korytarz 

Kupno opcji sprzedaŜy 
19 500 

5 500 
-447 

5 053 
partycypacja ograniczona do 8 000 

Put producencki2 9 750 6 500 8,94%3 - 
Put producencki2 9 750 7 000 9,17%3 - 
Put producencki2 14 625 7 500 8,80%3 - 

IV  
kwartał 
2010 

Razem 53 625  
SUMA II połowa 2010 roku 102 375  

SprzedaŜ opcji kupna 8 800 
Korytarz 

Kupno opcji sprzedaŜy 
19 500 

6 700 
-470 

6 230  
partycypacja ograniczona do 8 800 

SprzedaŜ opcji kupna 9 500 
Korytarz 

Kupno opcji sprzedaŜy 
19 500 

7 000 
-463 

6 537 
partycypacja ograniczona do 9 500 

SprzedaŜ opcji kupna 9 600 
Kupno opcji sprzedaŜy 7 100 Mewa1 

SprzedaŜ opcji sprzedaŜy 
19 500 

5 000 
-288 

6 812 
ograniczone do 5 000  

partycypacja ograniczona do 9 600 

I  
połowa  
2011 

Razem 58 500  
SprzedaŜ opcji kupna 9 500 

Korytarz 
Kupno opcji sprzedaŜy 

19 500 
7 000 

-463 
6 537 

partycypacja ograniczona do 9 500 
SprzedaŜ opcji kupna 9 300 

II  
połowa  
2011 Korytarz 

Kupno opcji sprzedaŜy 
19 500 

6 900 
-521 

6 379 
partycypacja ograniczona do 9 300 

 

                                                 
1 W tabelach prezentujących skrócone zestawienie otwartej pozycji zabezpieczającej uwzględniono restrukturyzację pozycji: 
zmieniono rodzaj instrumentu z mewa na korytarz, do kosztu wdroŜenia (tj. średniowaŜonej premii) został dodany koszt 
restrukturyzacji (premia na odkupienie opcji) oraz zmieniono efektywną cenę/kurs zabezpieczenia. 
2 Ze względu na obowiązujące przepisy rachunkowości zabezpieczeń transakcja wchodząca w skład struktury put producencki – 
kupiona opcja sprzedaŜy wykazana jest w tabeli zawierającej szczegółowe zestawienie pozycji w instrumentach pochodnych-
„Instrumenty zabezpieczające”, natomiast sprzedana opcja kupna w tabeli „Instrumenty handlowe”. Ponadto transakcje 
wchodzące w skład struktury mewa – kupione opcje sprzedaŜy oraz sprzedane opcje kupna wykazane są w tabeli zawierającej 
szczegółowe zestawienie pozycji w instrumentach pochodnych - „Instrumenty zabezpieczające”, natomiast sprzedane opcje 
sprzedaŜy w tabeli „Instrumenty handlowe”. 
3 Płatne w momencie rozliczenia. 
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SprzedaŜ opcji kupna 9 600 
Kupno opcji sprzedaŜy 7 100 Mewa1 

SprzedaŜ opcji sprzedaŜy 
19 500 

5 000 
-288 

6 812 
ograniczone do 5 000  

partycypacja ograniczona do 9 600  

Razem 58 500  
SUMA 2011 rok 117 000  

SprzedaŜ opcji kupna 9 300 
Kupno opcji sprzedaŜy 6 900 Mewa1 

SprzedaŜ opcji sprzedaŜy 
19 500 

4 700 
-397 

6 503 
ograniczone do 4 700  

partycypacja ograniczona do 9 300 

I  
połowa 
2012 

Razem 19 500  
SprzedaŜ opcji kupna 9 300 
Kupno opcji sprzedaŜy 6 900 Mewa1 

SprzedaŜ opcji sprzedaŜy 
19 500 

4 700 
-397 

6 503 
ograniczone do 4 700  

partycypacja ograniczona do 9 300 

II  
połowa 
2012 

Razem 19 500  
SUMA 2012 rok 39 000  

POZYCJA ZABEZPIECZAJĄCA (zestawienie skrócone) – RYNEK SREBRA 
Okres Instrument Wolumen 

[mln troz] 
Cena  

wykonania  
[USD/troz] 

ŚredniowaŜony 
poziom premii 
[USD/troz] 

Efektywna cena zabezpieczenia 
[USD/troz] 

Kupno opcji sprzedaŜy 1,80 14,00 -2,00 12,00 
Kupno opcji sprzedaŜy 1,80 18,00 -2,00 16,00 

II  
połowa 
2010 Razem 3,60 

SUMA II połowa 2010 roku 3,60 
 

POZYCJA ZABEZPIECZAJĄCA (zestawienie skrócone) – RYNEK WALUTOWY  
Okres Instrument Nominał 

[mln USD] 
Kurs 

wykonania 
[USD/PLN] 

ŚredniowaŜony 
poziom premii 
[PLN za 1 USD]] 

Efektywny kurs zabezpieczenia 
[USD/PLN] 

Put producencki2 30 3,0000 8,37%3 - 
Kupno opcji sprzedaŜy 30 2,6000 -0,0692 2,5308 
Kupno opcji sprzedaŜy 90 2,5500 -0,0794 2,4706 
Kupno opcji sprzedaŜy 60 2,8500 -0,1404 2,7096 

III 
kwartał 
2010 

Razem 210  
Put producencki2 30 3,0000 8,37%3 - 

Kupno opcji sprzedaŜy 30 2,6000 -0,0692 2,5308 
Kupno opcji sprzedaŜy 90 2,5500 -0,0961 2,4539 
Kupno opcji sprzedaŜy 60 2,8500 -0,1643 2,6857 
Kupno opcji sprzedaŜy 45 3,3500 -0,1846 3,1654 

IV  
kwartał 
2010 

Razem 255  
SUMA II połowa 2010 roku 465  

SprzedaŜ opcji kupna 3,7000 
Korytarz 

Kupno opcji sprzedaŜy 
180 

2,9000 
-0,1277 

2,7723 
partycypacja ograniczona do 3,70 

Kupno opcji sprzedaŜy 90 3,3500 -0,2390 3,1110 
SprzedaŜ opcji kupna 4,4000 

Korytarz 
Kupno opcji sprzedaŜy 

90 
3,4000 

-0,1353 
3,2647 

partycypacja ograniczona do 4,40 

I 
połowa 
2011 

Razem 360    
SprzedaŜ opcji kupna 3,7000 

Korytarz 
Kupno opcji sprzedaŜy 

180 
2,9000 

-0,1028 
2,7972 

partycypacja ograniczona do 3,70 
SprzedaŜ opcji kupna 4,4000 
Kupno opcji sprzedaŜy 3,3000 Mewa1 

SprzedaŜ opcji sprzedaŜy 
90 

2,7000 
-0,1160 

3,1840 
ograniczone do 2,70 

partycypacja ograniczona do 4,40 
SprzedaŜ opcji kupna 4,4000 

Korytarz 
Kupno opcji sprzedaŜy 

90 
3,4000 

-0,1386 
3,2614 

partycypacja ograniczona do 4,40 

II 
połowa 
2011 

Razem 360    
SUMA 2011 rok 720    

SprzedaŜ opcji kupna 4,4000 
Kupno opcji sprzedaŜy 3,3000 Mewa1 

SprzedaŜ opcji sprzedaŜy 
90 

2,7000 
-0,0990 

3,2010 
ograniczone do 2,70 

partycypacja ograniczona do 4,40 
SprzedaŜ opcji kupna 4,5000 

Korytarz 
Kupno opcji sprzedaŜy 

90 
3,4000 

-0,1527 
3,2473 

partycypacja ograniczona do 4,50 

I 
połowa 
2012 

Razem 180    
SprzedaŜ opcji kupna 4,4000 
Kupno opcji sprzedaŜy 3,3000 Mewa1 

SprzedaŜ opcji sprzedaŜy 
90 

2,7000 
-0,0767 

3,2233 
ograniczone do 2,70 

partycypacja ograniczona do 4,40 
SprzedaŜ opcji kupna 4,5000 

Korytarz 
Kupno opcji sprzedaŜy 

90 
3,4000 

-0,1473 
3,2527 

partycypacja ograniczona do 4,50 

II 
połowa 
2012 

Razem 180    
SUMA 2012 rok 360    

 
 
 
 



KGHM Polska Miedź S.A. 
Skonsolidowany raport kwartalny wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony wg MSSF 

zatwierdzonych przez Unię Europejską 
za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku 

(kwoty w tabelach wyraŜone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
 

 43/45

 
Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 

Wszystkie podmioty, z którymi Spółka zawiera transakcje w instrumentach pochodnych działają w sektorze 
finansowym. Są to instytucje finansowe (głównie banki) posiadające najwyŜszy4 (29,2%), średniowysoki5 
(54,2%) lub średni6 rating (16,6%). Według wartości godziwej na dzień 30 czerwca 2010 roku maksymalny 
udział jednego podmiotu w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z transakcji pochodnych 
zawartych przez Spółkę wyniósł 11,1%. 

W związku z dywersyfikacją zarówno podmiotową jak i geograficzną ryzyka oraz współpracą z instytucjami 
finansowymi o wysokim ratingu, jak równieŜ biorąc pod uwagę wartość godziwą naleŜności wynikających 
z transakcji pochodnych, Spółka nie jest znacząco naraŜona na ryzyko kredytowe w związku z zawartymi 
transakcjami pochodnymi. 

Spółka ma zawarte porozumienia ramowe o rozliczeniach netto w celu ograniczenia przepływów pienięŜnych 
i jednocześnie ograniczenia ryzyka kredytowego, do poziomu dodatniego salda wyceny transakcji 
w instrumentach pochodnych z danym kontrahentem. 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wartość godziwa otwartych pozycji w instrumentach pochodnych wyniosła 
494 944 tys. zł, z czego 732 975 tys. zł dotyczyło wartości godziwej instrumentów zabezpieczających, 
natomiast (238 031) tys. zł dotyczyło wartości godziwej instrumentów handlowych. Wartość godziwa otwartych 
pozycji w instrumentach pochodnych zmienia się w zaleŜności od zmiany warunków rynkowych i ostateczny 
wynik na tych transakcjach moŜe znacząco odbiegać od opisanej powyŜej wyceny.  

Szczegółowe zestawienie pozycji w instrumentach pochodnych na dzień 30 czerwca 2010 roku znajduje się 
w tabelach „Instrumenty handlowe” oraz „Instrumenty zabezpieczające” poniŜej. 

 

INSTRUMENTY HANDLOWE   30 czerwca 2010 roku 
Wolumen/ 
nominał 
transakcji 

ŚredniowaŜona 
cena/kurs 

Aktywa  
finansowe 

Zobowiązania 
finansowe Typ instrumentu pochodnego 

Cu [tys.t], 
Waluty [tys.USD] 

Cu [USD/t], 
Waluty [USD/PLN]

Krótko- 
terminowe 

Długo- 
terminowe

Krótko- 
terminowe 

Długo- 
terminowe 

Pochodne instrumenty finansowe-  
Metale-Miedź: 

      

       
Kontrakty opcyjne         
Sprzedane opcje kupna 5 448,3 1     (120 124)   
Nabyte opcje sprzedaŜy 97 500 4 258 4 504 26 490     
Sprzedane opcje sprzedaŜy 175 500 4 521     (13 581) (93 694) 

RAZEM   4 504 26 490 (133 705) (93 694) 
Pochodne instrumenty finansowe-  
Walutowe - USD/PLN: 

      

Kontrakty opcyjne        
Nabyte opcje sprzedaŜy  540 0007 2,6778 7 191 2 898    
Sprzedane opcje kupna 185 0227 4,2502   (17 506)  
Nabyte opcje kupna 180 000 4,3685 943    
Sprzedane opcje sprzedaŜy 810 000 2,6852   (14 349) (20 803) 

RAZEM   8 134 2 898 (31 855) (20 803) 

Instrumenty handlowe - ogółem   12 638 29 388 (165 560) (114 497) 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Przez najwyŜszy rating rozumie się rating od AAA do AA- w agencjach Standard & Poor’s i Fitch oraz od Aaa do Aa3 w agencji 
Moodys. 
5 Przez średniowysoki rating rozumie się rating od A+ do A- w agencjach Standard & Poor’s i Fitch oraz od A1 do A3 w agencji 
Moodys. 
6 Przez średni rating rozumie się rating od BBB+ do BBB- w agencjach Standard & Poor’s i Fitch oraz od Baa1 do Baa3 w 
agencji Moodys. 
7 W związku obowiązującymi przepisami rachunkowości zabezpieczeń wartość godziwa transakcji pochodnych, które zmieniły 
swój charakter tj. zmiana z transakcji zabezpieczających na transakcje handlowe dzielona jest między transakcje 
zabezpieczające oraz transakcje handlowe, proporcjonalnie do okresu w jakim dana transakcja pełniła funkcję zabezpieczającą 
(wyznaczona jako zabezpieczająca zgodnie z wymogami rachunkowości zabezpieczeń) a jaki okres pełniła rolę transakcji 
handlowej. Dla transakcji, które nie zmieniały statusu od dnia zawarcia, sposób prezentacji nie uległ zmianie.  
W związku z powyŜszym w tabeli zawierającej szczegółowe zestawienie pozycji w instrumentach pochodnych („Instrumenty 
zabezpieczające” oraz „Instrumenty handlowe”) część wartości godziwej transakcji pochodnych wchodzących w skład struktury 
korytarz tj. nabyte opcje sprzedaŜy oraz sprzedane opcje kupna o nominale 360 000 tys. USD wykazywana jest zarówno 
w transakcjach zabezpieczających jak i w transakcjach handlowych. Opisywane transakcje nie zostały wykazane w tabeli 
ilustrującej aktualną pozycję zabezpieczającą Spółki. 
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INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 30 czerwca 2010 roku 

Wolumen/
nominał 
transakcji 

Średnio- 
waŜona 

cena/kurs 

Zapadalność/ 
okres 

rozliczenia 

Okres 
ujęcia 

wpływu na 
wynik 

Aktywa  
finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 

Typ instrumentu  
pochodnego Cu [tys.t] 

Ag [tys.troz] 
Waluty 

 [tys.USD] 

Cu [USD/t] 
Ag [USD/troz] 

Waluty 
[USD/PLN] Od Do Od Do 

Krótko- 
terminowe 

Długo-
terminowe 

Krótko- 
terminowe

Długo-
terminowe 

Pochodne instrumenty 
finansowe -Metale-Miedź 

          

Kontrakty opcyjne           
Kontrakty korytarz 19 500 6 700-8 800 sty 11 czer 11 lut 11 lip 11 46 819 10 474 (10 346) (2 972) 

Kontrakty korytarz-mewa 175 500 
6 655,56-
9 122,22 

lip 10 gru 12 sie 10 sty 13 130 683 455 043 (24 306) (109 241) 

Nabyte opcje sprzedaŜy - 
put producencki 

63 375 7 038,46 lip 10 gru 10 sie 10 sty 11 172 626       

RAZEM:          350 128 465 517 (34 652) (112 213) 

Pochodne instrumenty 
finansowe -Metale-Srebro 

          

Kontrakty opcyjne           
Nabyte opcje sprzedaŜy 3 600 16 lip 10 gru 10 sie 10 sty 11 4 918    

RAZEM:       4 918    
Pochodne instrumenty  
finansowe –Walutowe - 
USD/PLN 

          

Kontrakty opcyjne           
Nabyte opcje sprzedaŜy 495 000 2,8470 lip 10 czer 11 lip 10 czer 11 25 874       

Kontrakty korytarz 540 0007 
3,3444-
4,4228 

lip 10 gru 12 lip 10 gru 12 26 890 75 389 (3 807) (37 824) 

Kontrakty korytarz-mewa 630 000 3,0714-4,000 sty 11 gru 12 sty 11 gru 12 9 768 79 631 (30 245) (87 851) 
Nabyte opcje sprzedaŜy - 
put producencki 

60 000 3,000 lip 10 gru 10 lip 10 gru 10 1 452       

RAZEM:       63 984 155 020 (34 052) (125 675) 

Instrumenty  
zabezpieczające - ogółem       419 030 620 537 (68 704) (237 888) 

W tabeli poniŜej zamieszczono wartości godziwe instrumentów pochodnych oraz pozostałych naleŜności z tytułu 
nierozliczonych instrumentów pochodnych, równieŜ tych których data rozliczenia przypada na dzień 2 lipca 
2010 roku, wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku: 

 Suma: wartość godziwa 
instrumentów pochodnych 
oraz pozostałe naleŜności 
z tytułu nierozliczonych 

instrumentów pochodnych 

Wartość godziwa 
instrumentów 
pochodnych 

Wartość godziwa 
pozostałych naleŜności 
z tytułu nierozliczonych 

instrumentów 
pochodnych 

NaleŜności  1 087 117 1 081 593 5 524 
Zobowiązania (586 649) (586 649) - 

Wartość godziwa netto 500 468 494 944 5 524 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan innych skumulowanych całkowitych dochodów (bez uwzględniania skutków 
podatku odroczonego) z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy środków pienięŜnych wyniósł 
382 194 tys. zł, z czego 313 063 tys. zł dotyczyło skutecznej części wyniku z wyceny transakcji 
zabezpieczających ryzyko cen metali, natomiast 69 131 tys. zł dotyczyło skutecznej części wyniku z wyceny 
transakcji zabezpieczających ryzyko kursu walutowego.  

Na dzień 31 marca 2010 roku stan innych skumulowanych całkowitych dochodów (bez uwzględniania skutków 
podatku odroczonego) z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy środków pienięŜnych wyniósł 
97 740 tys. zł, z czego (17 284) tys. zł dotyczyło skutecznej części wyniku z wyceny transakcji 
zabezpieczających ryzyko cen metali, natomiast 115 024 tys. zł dotyczyło skutecznej części wyniku z wyceny 
transakcji zabezpieczających ryzyko kursu walutowego.  

W trakcie II kwartału 2010 roku nastąpiło zwiększenie innych całkowitych dochodów o kwotę 284 454 tys. zł 
(bez uwzględniania skutków podatku odroczonego), na którą składają się zmiany wartości godziwej w ciągu 
okresu, odniesione na inne całkowite dochody z tytułu zawartych transakcji zabezpieczających w części 
skutecznej, tj. zwiększenie innych skumulowanych całkowitych dochodów o kwotę 324 583 tys. zł oraz kwota 
przeniesiona z innych skumulowanych całkowitych dochodów do zysków lub strat z tytułu rozliczenia skutecznej 
części transakcji zabezpieczających, zmniejszenie innych skumulowanych całkowitych dochodów o kwotę 
40 129 tys. zł (korekta in plus przychodów ze sprzedaŜy w II kwartale 2010 roku). 
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Inne skumulowane całkowite dochody  Stan na dzień 
30 czerwca 2010 

 Transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów (miedź i srebro) – instrumenty 
pochodne 313 063 

Transakcje zabezpieczające ryzyko kursu walutowego - instrumenty pochodne 
69 131 

Razem inne skumulowane całkowite dochody - instrumenty finansowe 
zabezpieczające przyszłe przepływy pienięŜne  
(bez uwzględniania skutków podatku odroczonego) 

382 194 

 
 

Zyski lub (straty) na pochodnych instrumentach zabezpieczających 
przepływy pienięŜne ujęte w innych całkowitych dochodach 

Za okres  
od 1.04.10 do 30.06.10 

Skumulowany wynik osiągnięty na instrumentach finansowych 
zabezpieczających przepływy pienięŜne na dzień 1 kwietnia 2010 roku 

97 740 

Kwota ujęta w okresie sprawozdawczym z tytułu transakcji zabezpieczających 324 583 

Kwota przeniesiona z innych skumulowanych całkowitych dochodów do 
przychodów ze sprzedaŜy  (40 129) 

Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu instrumentów 
zabezpieczających  przepływy pienięŜne na dzień 30 czerwca 2010 roku  
(bez uwzględniania skutków podatku odroczonego) 

382 194 

 
 

 
III. Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

 
 

Stan na dzień
30 czerwca 2010

Wzrost/(spadek)                 
od zakończenia 
ostatniego roku 

obrotowego

NaleŜności warunkowe 139 331 67 552

   Otrzymane gwarancje 97 642 72 262

   Sporne sprawy  budŜetowe 19 328 (3 665)

   NaleŜności wekslowe 22 154 (769)

   Pozostałe tytuły 207 (276)

Pozostałe naleŜności nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej - prace 
wdroŜeniowe, projekty wynalazcze 32 267 1 032

Zobowiazania warunkowe 22 408 (171)

   Zlecenie udzielenia gwarancji i poręczeń 5 000 -

   Sprawy sporne, sądowe w toku 14 930 (132)

   Kary warunkowe - (23)
   Zabezpieczenia profilaktyczne z tytułu szkód górniczych 2 475 (16)

   Pozostałe tytuły 3 -
Pozostałe zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 524 237 16 263
   Zobowiązania z umów wdroŜeniowych i racjonalizatorskich 100 469 (5 872)
   Leasing operacyjny 21 735 2 148
   Przyszłe opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów 402 033 19 987

Wartości pozycji aktywów warunkowych ustalone zostały na podstawie szacunków.  
 
 
 
 
 
Lubin, dnia 12 sierpnia 2010 roku 


