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Lubin, 21 lipca 2021 roku 

            
 

 

 

 

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM 

Polska Miedź S.A. za czerwiec 2021 roku 
 

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne  

i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 roku. Dane dla Grupy 

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

 

W pierwszym półroczu 2021 roku produkcja i sprzedaż wszystkich głównych metali w Grupie Kapitałowej 

kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres.  

 

W odniesieniu do produkcji miedzi, zanotowano również wzrost o 9% w relacji do wielkości zrealizowanej 

przez Grupę Kapitałową w I półroczu 2020 roku.  
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Wyniki Grupy KGHM w czerwcu 2021 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż 

Grupy KGHM 

czerwiec 

2021 r. 

czerwiec 

2020 r. 

I - VI 

2021 r. 

I - VI 

2020 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 65,0 60,1 380,7 350,7 

- w tym KGHM Polska Miedź S.A.* 48,4 45,9 293,2 280,8 

Srebro płatne (tony) 117,6 119,9 676,2 708,3 

TPM (tys. troz) 15,6 15,4 78,7 100,0 

Molibden (mln funtów) 0,8 1,2 4,7 5,3 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 65,7 67,4 364,9 350,0 

Srebro (tony) 121,5 123,9 634,5 725,2 

TPM (tys. troz) 10,9 21,0 74,8 107,4 

Molibden (mln funtów) 0,7 0,6 4,3 5,0 

*Produkcja miedzi elektrolitycznej 

Produkcja Grupy KGHM: 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 65,0 tys. ton - wzrost o 4,9 tys. ton (+8%) w relacji do analogicznego 

miesiąca 2020 roku zanotowano we wszystkich segmentach operacyjnych. W odniesieniu do segmentu KGHM 

Polska Miedź S.A. wzrost dotyczył produkcji z obcych materiałów miedzionośnych. 

 Produkcja srebra płatnego wyniosła 117,6 ton, tj. o 2,3 ton (-2%) mniej niż zrealizowano w analogicznym 

miesiącu 2020 roku, co wynika z niższej dostępności materiałów wsadowych w KGHM Polska Miedź S.A.   

 Produkcja TPM wyniosła 15,6 tys. troz, nieznacznie powyżej wielkości zanotowanej w analogicznym miesiącu 

2020 r. (+1%). 

 Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów, co oznacza spadek o 0,4 mln funtów (-33%) w relacji do 

czerwca 2020 roku, przede wszystkim ze względu na niższą zawartość molibdenu w rudzie eksploatowanej  

w kopalni Sierra Gorda. 

 

Sprzedaż Grupy KGHM: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 65,7 tys. ton i ukształtowała się na poziomie zbliżonym do czerwca 2020 roku (-3%). 

Nieznaczny spadek sprzedaży miedzi odnotowany w czerwcu bieżącego roku przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz 

KGHM INTERNATIONAL LTD. w połączeniu z wyższymi wynikami sprzedażowymi miedzi z kopalni Sierra Gorda 

doprowadził w rezultacie do trzyprocentowej różnicy w wynikach całej Grupy KGHM. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 121,5 tony i nie różniła się znacząco od sprzedaży czerwca ubiegłego roku (-2%).  

 Sprzedaż TPM wyniosła 10,9 tys. troz i była niższa o 10,1 tys. troz (-48%) względem sprzedaży zrealizowanej  

w analogicznym okresie 2020 roku. Na wynik wpłynęła niższa sprzedaż złota pochodzącego z KGHM Polska 

Miedź S.A. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła  0,7 mln funtów i była wyższa o 0,1 mln funtów (+17%) w odniesieniu do 

czerwca 2020. Wzrost sprzedaży molibdenu dotyczył kopalni Sierra Gorda. 
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Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2021 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM Polska Miedź S.A. 

czerwiec 

2021 r. 

czerwiec 

2020 r. 

I - VI 

2021 r. 

I - VI 

2020 r. 

Produkcja górnicza: 

Miedź w koncentracie (tys. ton) 33,0 34,0 195,1 198,8 

Srebro w koncentracie (tony) 109,2 104,0 640,3 617,0 

Produkcja hutnicza: 

Miedź elektrolityczna (tys. ton) 48,4 45,9 293,2 280,8 

- w tym z wsadów własnych 30,2 34,0 192,2 205,8 

Srebro metaliczne (tony) 114,8 117,4 659,4 695,0 

TPM (tys. troz) 7,9 6,0 38,1 45,6 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 51,0 54,3 285,0 277,1 

Srebro (tony) 118,0 120,5 619,2 709,2 

TPM (tys. troz) 5,4 12,0 38,0 50,3 

  

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.:  

 Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła 33,0 tys. ton i była niższa o 1,0 tys. ton (-3%) w porównaniu do 

czerwca 2020 roku. Mniejsza produkcja wynika ze słabszej jakości urobku z Zakładów Górniczych. 

 Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 109,2 ton i była większa o 5,2 tony (+5%) w porównaniu do 

czerwca 2020 roku, co było związane z większą zawartością tego pierwiastka w urobku. 

 Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 48,4 tys. ton i była większa o 2,5 tys. ton (+5%) w porównaniu do 

czerwca 2020 roku. Wzrost produkcji katod wynika z dostępności wsadu i wyższej dyspozycyjności ciągów 

technologicznych. 

 Produkcja srebra metalicznego wyniosła 114,8 tony i była mniejsza o 2,6 tony (-2%) w porównaniu do czerwca 

2020 roku. Spadek produkcji srebra metalicznego wynika z dostępności materiałów wsadowych. 

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 51,0 tys. ton i była niższa o 3,3 tys. ton (-6%) w porównaniu ze sprzedażą  

czerwca 2020 roku. Przyczyną spadku była wyjątkowo wysoka sprzedaż miedzi w czerwcu zeszłego roku 

związana z bardzo dużym zapotrzebowaniem na miedź w Chinach po ograniczeniu wysyłek katod  

w poprzednich miesiącach 2020 r., wynikającym ze szczytu pandemii koronawirusa w tym regionie. Sprzedaż  

w czerwcu 2021 nie odbiega „in minus” od wielkości sprzedaży zrealizowanych w poprzednich miesiącach br. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 118,0 tony i osiągnęła poziom sprzedaży z czerwca 2020 (-2%). 

 Sprzedaż TPM wyniosła 5,4 tys. troz i była niższa o 6,6 tys. troz (-55%) w porównaniu do sprzedaży czerwca 

ubiegłego roku. Mniejsza sprzedaż złota spowodowana była rozkładem zamówień klientów oraz brakiem 

realizacji dużej wysyłki zagranicznej. 
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Wyniki KGHM INTERNATIONAL LTD. w czerwcu 2021 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM INTERNATIONAL LTD. 

czerwiec 

2021 r. 

czerwiec 

2020 r. 

I - VI 

2021 r. 

I - VI 

2020 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 6,9 6,7 36,3 30,7 

TPM (tys. troz) 5,0 6,7 26,3 38,2 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 3,6 5,2 31,1 35,0 

TPM (tys. troz) 2,3 6,1 22,7 41,1 

Srebro (tony) 0,3 0,8 0,4 3,9 

  

Produkcja KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

 Produkcja miedzi wyniosła 6,9 tys. ton i była wyższa o 0.2 tys. ton (+3%) w porównaniu do czerwca 2020 roku. 

Wyższą produkcję miedzi płatnej zanotowano we wszystkich kopalniach KGHM INTERNATIONAL LTD.,  

z wyjątkiem kopalni Franke (-0,4 tys. ton - pogorszona jakość rudy). 

 Produkcja TPM wyniosła 5,0 tys. troz i była niższa o 1,7 tys. troz (-25%) w porównaniu do czerwca 2020 roku. 

Niższą produkcję zanotowano zarówno w Zagłębiu Sudbury (-1,2 tys. troz – niższe zawartości TPM w rudzie oraz 

niższe wydobycie), jak i w kopalni Robinson (-0,5 tys. troz - niższy uzysk).  

Sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 3,6 tys. ton i była niższa o 1,6 tys. ton (-31%) w porównaniu do sprzedaży  

czerwca 2020 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż miedzi odnotowana przez kopalnię Robinson, co 

wynikało z niższej ilości sprzedanego koncentratu miedzi o ok. 10 tys. ton uwarunkowanej uzgodnionym  

z kontrahentami harmonogramem wysyłek. Spadek ten został częściowo skompensowany wyższą sprzedażą 

miedzi zrealizowaną przez kopalnię Franke (+0,7 tys. ton). 

 Sprzedaż TPM wyniosła 2,3 tys. troz i była niższa o 3,8 tys. troz (-62%) w porównaniu do analogicznego okresu 

2020 roku. Na wynik ten wpływ miała zarówno niższa sprzedaż złota pochodzącego z koncentratu Robinson 

(powiązana z niższym tonażem sprzedanego koncentratu miedzi), jak i sprzedaż TPM zawartych w rudzie 

Sudbury (niższa zawartość platyny i palladu w rudzie oraz mniejszy tonaż sprzedanego materiału).  

 Sprzedaż srebra wyniosła 0,3 tony i była niższa o 0,5 tony w odniesieniu do czerwca ubiegłego roku. Rezultat 

ten powiązany jest głównie z niskim wynikiem sprzedażowym srebra odnotowanym przez kopalnię Robinson, 

co, podobnie jak w przypadku złota, wiąże się z niższym tonażem sprzedanego koncentratu miedzi. Nieznacznie 

wyższą sprzedaż srebra wykazało Zagłębie Sudbury (+0,1 tony), co było wynikiem wyższej zawartości srebra  

w rudzie. 
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Wyniki Sierra Gorda S.C.M. w czerwcu 2021 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

czerwiec 

2021 r. 

czerwiec 

2020 r. 

I - VI 

2021 r. 

I - VI 

2020 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 9,7 7,5 51,2 39,2 

Molibden (mln funtów) 0,8 1,1 4,6 5,0 

Srebro płatne (tony) 2,6 2,4 15,6 12,5 

TPM (tys. troz) 2,7 2,7 14,3 16,2 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 11,1 7,9 48,8 37,9 

Molibden (mln funtów) 0,8 0,6 4,2 4,6 

Srebro (tony) 3,2 2,6 14,9 12,1 

TPM (tys. troz) 3,2 2,9 14,1 16,0 

Produkcja Sierra Gorda (55%): 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 9,7 tys. ton i była wyższa o 2,2 tys. ton (+29%) w porównaniu do czerwca 

2020 roku. Wzrost produkcji miedzi płatnej w czerwcu 2021 r. w stosunku do czerwca 2020 r., a także w okresie 

styczeń-czerwiec 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił dzięki wyższej zawartości 

miedzi w eksploatowanej rudzie oraz wyższemu uzyskowi metalu. 

 Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-27%) w porównaniu do 

czerwca 2020 roku. Spadek produkcji molibdenu w czerwcu 2021 r. w stosunku do czerwca 2020 r., a także  

w okresie styczeń-czerwiec 2021 w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił głównie  

z powodu niższej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie. 

 Sprzedaż Sierra Gorda (55%): 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 11,1 tys. ton i była wyższa o 3,2 tys. ton (+41%) w porównaniu do sprzedaży 

odnotowanej w czerwcu 2020 roku. Przyczyną wzrostu był wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi  

w czerwcu bieżącego roku (o ok. 15 tys. ton wagi suchej) powiązany z ustalonym harmonogramem wysyłek oraz 

wyższą zawartością miedzi w koncentracie. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była wyższa o 0,2 mln funtów (+33%) w odniesieniu do czerwca 

2020 roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu  

i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości 

produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 3,2 tony i była wyższa o 0,6 tony (+23%). 

 Sprzedaż TPM wyniosła 3,2 tys. troz i była wyższa o 0,3 tys. troz (+10%).  

Za wzrost sprzedaży srebra i TPM odpowiedzialny był głównie wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi 

w czerwcu 2021 roku. 


