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Lubin, 22 marca 2019 r. 

            
 

 

 

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM 

Polska Miedź S.A. za luty 2019 r. 
 

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne  

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

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

Polska Miedź S.A. 
 

Po dwóch miesiącach 2019 r. wyniki produkcyjne Grupy Kapitałowej kształtują się powyżej 

wielkości zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 r. i są zgodne z budżetem na ten okres 

lub przewyższają zaplanowany poziom. Wyjątek stanowi produkcja molibdenu, której spadek  

w stosunku do 2018 r. wynika z planowanej sekwencji wydobycia w Sierra Gorda, zakładającej 

eksploatację w obszarach o niższej zawartości Mo. 

Wyniki produkcyjne Grupy KGHM w lutym 2019 r. - rok do roku: 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 53,8 tys. ton, przekraczając poziom zrealizowany  

w analogicznym okresie 2018 r. o 19%.  Wzrost dotyczy KGHM Polska Miedź S.A. (głównie  

w zakresie produkcji z wsadów własnych, w tym z zapasu półfabrykatów) oraz Sierra 

Gorda (wyższy wolumen przerobionej rudy). Spadek produkcji w KGHM International 

dotyczył kopalni Robinson i wynikał przede wszystkim z eksploatacji rudy o niższej 

zawartości Cu.  

 Produkcja srebra wyniosła 119,9 tony. Wzrost w relacji do wielkości zrealizowanej  

w analogicznym miesiącu 2018 r. wyniósł 68%.   

 Produkcja TPM wyniosła 15,6 tys. troz. Wzrost o 19% jest efektem wyższej produkcji 

złota w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda, przy porównywalnym do 

zrealizowanego w lutym 2018 r. poziomie produkcji metali szlachetnych w KGHM 

International. 

 Produkcja molibdenu wyniosła 1,2 mln funtów i kształtowała się 14% poniżej poziomu 

ubiegłorocznego z uwagi na niższą zawartość Mo w rudzie eksploatowanej w Sierra Gorda.  

Wyniki sprzedaży Grupy KGHM w lutym 2019 r. - rok do roku: 

 Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 61 tys. ton i była wyższa o 17,5 tys. ton (+40%)  

w porównaniu do sprzedaży miedzi płatnej w lutym 2018 r. Głównym powodem była 

wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz kopalnię Sierra 

Gorda. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 123,1 tony i była wyższa o 37,4 tony (+44%) w porównaniu do 

sprzedaży w lutym 2018 r. Głównym powodem była wyższa sprzedaż srebra z polskich 

aktywów produkcyjnych. 
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 Sprzedaż TPM wyniosła 18,6 tys. troz i była wyższa o 10,4 tys. troz (+127%) w 

porównaniu do sprzedaży w lutym 2018 r. Głównym powodem była dużo wyższa sprzedaż 

złota zrealizowana w lutym 2019 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,5 mln funtów i była porównywalna do sprzedaży w 

lutym 2018 r. (-2%). 

 

KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 50,1 tys. ton i była wyższa o 18,8 tys. ton (+60%) w 

porównaniu do sprzedaży w lutym 2018 r. Różnica wynika z większej dostępności katod 

miedzianych do sprzedaży, będącej rezultatem wyższej produkcji miedzi elektrolitycznej w 

hutach KGHM w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. w porównaniu do analogicznego 

okresu roku 2018 (w sumie o 20,1 tys. ton). 

 Sprzedaż srebra wyniosła 121,6 tony i była wyższa o 38,5 tony (+46%) w porównaniu do 

sprzedaży w lutym 2018 r. Różnica wynika z większej produkcji w porównaniu do 

analogicznego okresu w 2018 r. oraz z rozkładu zamówień i uzgodnionego harmonogramu 

wysyłek do klientów w bieżącym roku. Sprzedaż srebra za granicę odbywa się zazwyczaj  

w ok. 20 tonowych partiach. Tym samym różnica wysyłek o jedną (partię) ma bardzo duży 

wpływ na dynamikę sprzedaży w poszczególnych miesiącach. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 11,0 tys. troz i była wyższa o 9,6 tys. troz (+658%) w porównaniu 

do sprzedaży w lutym 2018 r. Podobnie jak w przypadku srebra, wysyłki złota na eksport 

odbywają się w większych partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg). W lutym 2019 r. 

zrealizowana została wysyłka złota na export w oparciu o produkcję z dwóch pierwszych 

miesięcy roku (jak wspomniano w poprzednim raporcie, w styczniu 2019 r. nie 

zgromadzono odpowiedniej ilości złota, która pozwoliłaby na zorganizowanie wysyłki 

eksportowej; wysyłka eksportowa nie miała również miejsca w lutym 2018 r.). 

 

KGHM International: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 4,5 tys. ton i była niższa o 2,1 tys. ton (-31%) w porównaniu do 

sprzedaży w lutym 2018 r. Głównymi czynnikami były: mniejszy wolumen sprzedanego 

koncentratu Robinson o ok. 10 tys. ton wagi suchej (co stanowi zmniejszenie wysyłek o 

jeden lot - zgodnie z uzgodnionym z odbiorcami harmonogramem wysyłek) i tym samym 

niższa sprzedaż płatnej miedzi o ok. 2,4 tys. ton oraz niższa sprzedaż katod Franke o ok. 

0,17 tys. ton.  Jednocześnie sprzedaż miedzi w rudzie z kopalni Zagłębia Sudbury oraz 

katod z kopalni Carlota była wyższa w sumie o ok. 0,2 tys. ton w porównaniu do lutego 

2018 r. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 4,1 tys. troz i była niższa o 0,6 tys. troz (-12%) w porównaniu do 

sprzedaży w lutym 2018 r. Głównym czynnikiem spadku był, podobnie jak w przypadku 

miedzi, mniejszy wolumen sprzedanego koncentratu Robinson,  skompensowany wyższą 

produkcją TPM w Zagłębiu Sudbury (o ok. 1,1 tys. troz).  

 Sprzedaż srebra wyniosła -0,1 tony i była niższa o 1,1 tony (-109%) w porównaniu do 

sprzedaży w lutym 2018 r. Główną przyczyną tego spadku było skorygowanie w lutym 

bieżącego roku prowizorycznych zawartości srebra w koncentracie Robinson w 

odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek. Różnica ta została nieznacznie 

skompensowana wyższą produkcją tego pierwiastka z rudy z Zagłębia Sudbury. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,059 mln funtów i była wyższa o 0,056 mln funtów 

(+2118%), w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż w lutym 2019 

r. był odzwierciedleniem wielkości produkcji w tym okresie (wyższej o ok. 0,07 mln funtów). 
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Sierra Gorda (55%): 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 6,3 tys. ton i była wyższa o 0,7 tys. ton (+13%) w porównaniu 

do sprzedaży w lutym 2018 r.  Wynikało to z większego wolumenu sprzedanego 

koncentratu miedzi – o ok. 3,6 tys. ton wagi suchej (liczonych dla 100% udziałów).  

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,4 mln funtów i była niższa o 0,1 mln funtów (-5%)  

w stosunku do sprzedaży w lutym 2018 r. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla 

harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu 

przeznaczonych na sprzedaż jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji 

molibdenu w kopalni Sierra Gorda. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 1,6 tony i była wyższa o 0,1 tony (+6%). Wyższa sprzedaż 

srebra, podobnie jak w przypadku miedzi, związana była z wyższym wolumenem 

sprzedaży koncentratu miedzi w lutym 2019 r. w porównaniu z lutym 2018 r. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 3,5 tys. troz i była wyższa o 1,4 tys. troz (+71%). Na wyższą 

sprzedaż TPM, oprócz większego wolumenu sprzedanego koncentratu Cu, wpływ miała 

również wyższa zawartość złota w sprzedanym w lutym koncentracie Sierra Gorda  

(w porównaniu do sprzedaży w lutym 2018 r.). 
 

 

 

Produkcja i sprzedaż 

Grupy KGHM 

luty 

2019 r. 

luty 

2018 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja    

Miedź płatna (tys. ton) 53,8 45,4 19% 

Srebro płatne (tony) 119,9 71,4 68% 

TPM (tys. troz) 15,6 13,1 19% 

Molibden (mln funtów) 1,2 1,4 -14% 

Sprzedaż    

Miedź (tys. ton) 61,0 43,5 40% 

Srebro (tony) 123,1 85,7 44% 

TPM (tys. troz) 18,6 8,2 127% 

Molibden (mln funtów) 1,5 1,5 -2% 
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Produkcja i sprzedaż  

KGHM Polska Miedź S.A. 

luty 

2019 r. 

luty 

2018 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja górnicza: 

Miedź w koncentracie (tys. ton) 31,0 32,8 -5% 

Srebro w koncentracie (tony) 95,2 103,1 -8% 

Produkcja hutnicza: 

Miedź elektrolityczna (tys. ton) 44,2 34,9 27% 

- w tym z wsadów własnych 32,4 27,3 19% 

Srebro metaliczne (tony) 118,7 70,3 69% 

TPM (tys. troz) 7,8 6,4 21% 

Sprzedaż 

   

Miedź (tys. ton) 50,1 31,3 60% 

Srebro (tony) 121,6 83,1 46% 

TPM (tys. troz) 11,0 1,4 658% 

 

 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM International 

luty 

2019 r. 

luty 

2018 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja    

Miedź płatna (tys. ton) 4,8 6,3 -24% 

TPM (tys. troz) 5,05 5,08 -1% 

Molibden (mln funtów) 0,08 0,01 1090% 

Sprzedaż 

   

Miedź (tys. ton) 4,5 6,6 -31% 

TPM (tys. troz) 4,1 4,7 -12% 

Srebro (tony) -0,1 1,0 -109% 

Molibden (mln funtów) 0,059 0,003 2118% 
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Produkcja i sprzedaż  

Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

luty 

2019 r. 

luty 

2018 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja    

Miedź płatna (tys. ton) 4,8 4,2 14% 

Molibden (mln funtów) 1,1 1,4 -22% 

Srebro płatne (tony) 1,2 1,1 14% 

TPM (tys. troz) 2,7 1,6 68% 

Sprzedaż 

   

Miedź (tys. ton) 6,3 5,6 13% 

Molibden (mln funtów) 1,4 1,5 -5% 

Srebro (tony) 1,6 1,5 6% 

TPM (tys. troz) 3,5 2,1 71% 

 

* zmiany procentowe na podstawie danych niezaokrąglonych  

 

 


