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Lubin, 22 lutego 2019 r. 

            
 

 

 

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM 

Polska Miedź S.A. za styczeń 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. 

 

Planowana produkcja miedzi i srebra Grupy Kapitałowej została przekroczona, natomiast  

w zakresie metali szlachetnych (TPM) oraz molibdenu zanotowano spadek w relacji do założeń 

budżetowych. 

 

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

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 58,7 tys. ton, przekraczając poziom zrealizowany  

w analogicznym okresie 2018 r. o 21%.  Wzrost dotyczy KGHM Polska Miedź S.A. oraz 

Sierra Gorda. Spadek produkcji w KGHM International wynikał przede wszystkim  

z eksploatacji rudy o niższej zawartości miedzi w Robinson oraz Sudbury.  

 Produkcja srebra wyniosła 76,0 tony. Pomimo wzrostu ilości srebra w koncentracie, 

produkcja srebra metalicznego była niższa od ubiegłorocznej o 12% z uwagi na wzrost 

ilości metalu pozostającego w przerobie. 

 Produkcja TPM wyniosła 12,2 tys. troz. Spadek o 9% w relacji do stycznia 2018 r. jest 

skutkiem niższej produkcji w KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM International.  

 Produkcja molibdenu wyniosła 1,0 mln funtów i kształtowała się 9% poniżej poziomu 

ubiegłorocznego, z uwagi na niższą zawartość molibdenu w rudzie eksploatowanej  

w kopalni Sierra Gorda.  

 

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

 Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 42,2 tys. ton i była wyższa o 5,7 tys. ton (+16%)  

w porównaniu do sprzedaży miedzi płatnej w styczniu 2019 r. Głównym powodem była 

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

Gorda i Franke.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 84,0 tony i była wyższa o 19,7 tony (31%) w porównaniu do 

stycznia 2018 r. Głównym powodem była wyższa sprzedaż srebra z polskich aktywów 

produkcyjnych. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 8,9 tys. troz i była niższa o 9,6 tys. troz (-52%) w porównaniu do 

stycznia 2018 r. Głównym powodem była niższa sprzedaż złota zrealizowana w styczniu 

2019 przez KGHM Polska Miedź S.A. 
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 Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,0 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-22%)  

w porównaniu do stycznia 2018 r. Powodem spadku była niższa sprzedaż molibdenu  

z kopalni Sierra Gorda. 

 

KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 31,3 tys. ton i była wyższa o 3,3 tys. ton (+12%)  

w porównaniu ze styczniem 2018. Różnica wynika z faktu większej dostępności katod 

miedzianych do sprzedaży, co z kolei jest rezultatem wyższej produkcji miedzi 

elektrolitycznej w hutach KGHM w styczniu 2019 r., w porównaniu z analogicznym 

okresem roku poprzedniego (+10,8 tys. ton). Ze względu na fakt, że styczeń jest miesiącem 

charakteryzującym się małą aktywnością na rynku (zima w Europie/okres przed Nowym 

Rokiem w Chinach ograniczające konsumpcję miedzi) dodatkowa wielkość 

wyprodukowanej miedzi zostanie ulokowana na rynku w lutym – marcu 2019 r.. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 82,7 tony i była wyższa o 20 ton (+32%) w porównaniu do 

sprzedaży stycznia 2018 r. Różnica wynika z rozkładu zamówień i uzgodnionego 

harmonogramu wysyłek do klientów w bieżącym roku. Należy jednocześnie zauważyć, że  

w celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż srebra poza granicę Polski odbywa się 

zazwyczaj jednorazowo w ok. 20 tonowych partiach. Oznacza to jednak, że wzrost / spadek 

ilości wysyłek o jedną (w porównaniu miesiąc do miesiąca) ma bardzo duży wpływ na 

dynamikę sprzedaży w analogicznej perspektywie czasowej. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 1,2 tys. troz i była niższa o 10,7 tys. troz (-90%) w porównaniu do 

sprzedaży stycznia 2018 r. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wysyłek srebra, 

wysyłki złota na eksport również odbywają się w większych jednorazowych partiach 

(zazwyczaj nie mniej niż 200 kg). Ze względu na niski zapas początkowy oraz mniejszą 

produkcję złota  

w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku, w styczniu 2019 r. nie 

zgromadzono odpowiedniej ilości złota, która pozwoliłaby na zorganizowanie wysyłki 

eksportowej. Sprzedaż nastąpi w kolejnych miesiącach w miarę dostępności metalu. 

 

KGHM International: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 6,9 tys. ton i była wyższa o 0,6 tys. ton (+10%)  

w porównaniu do sprzedaży w styczniu 2018 r. Głównym czynnikiem była wyższa 

produkcja (o 0,7 tys. ton) i w konsekwencji wyższa sprzedaż katod z kopalni Franke  

(o 1,2 tys. ton). Jednocześnie produkcja i sprzedaż miedzi w rudzie z kopalni Zagłębia 

Sudbury były niższe o ok. 0,4 tys. ton w porównaniu do stycznia 2018 r.. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 5,7 tys. troz i była niższa o 0,2 tys. troz (-4%) w porównaniu do 

sprzedaży w styczniu 2018 r. Głównym czynnikiem była nieco niższa zawartość płatnego 

złota w koncentracie Robinson, która została częściowo skompensowana wyższą 

produkcją TPM z Zagłębia Sudbury.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 0,3 tony i była niższa o 0,7 tony (-69%) w porównaniu do 

sprzedaży w styczniu 2018 r. Główną przyczyną tego spadku była niższa zawartość 

płatnego srebra w koncentracie Robinson. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,02 mln funtów i była niższa o 0,02 mln funtów  

(-47%), w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Sprzedaż stycznia 2019 była 

odzwierciedleniem wielkości produkcji w tym okresie. 
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Sierra Gorda (55%): 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 4,0 tys. ton i była wyższa o 1,8 tys. ton (+81%) w porównaniu 

do stycznia 2018 r.  Wynikało to z większego wolumenu sprzedanego koncentratu miedzi  

(o ok. 14,7 tys. ton wagi suchej) co z kolei było wynikiem wyższej dostępności do sprzedaży 

koncentratu w styczniu 2019 r. w porównaniu do stycznia 2018 r. (wyższa produkcja, 

wyższy zapas początkowy). Jednocześnie należy zauważyć, że wysyłki koncentratów miedzi 

odbywają się zazwyczaj w partiach ok. 10 tys. ton, co przy miesięcznej produkcji kopalni 

Sierra Gorda na poziomie 35 – 45 tys. ton koncentratu ma bardzo duży wpływ na 

obserwowaną dynamikę zmian wielkości sprzedaży w przypadku zmiany ilości wysyłek  

o 1-2 w skali miesiąca. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,0 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-21%)  

w stosunku do sprzedaży w styczniu 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 1,0 tony i była wyższa o 0,5 tony (+73%). 

 Sprzedaż TPM wyniosła 2,0 tys. troz i była wyższa o 1,3 tys. troz (+201%). 

Wyższa sprzedaż srebra i TPM, podobnie jak w przypadku miedzi, związana była  

z wyższym wolumenem sprzedaży koncentratu miedzi w styczniu 2019 r. w porównaniu 

ze styczniem 2018 r. 
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Produkcja i sprzedaż 

Grupy KGHM 

styczeń 

2019 r. 

styczeń 

2018 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja    

Miedź płatna (tys. ton) 58,7 48,7 21% 

Srebro płatne (tony) 76,0 85,9 -12% 

TPM (tys. troz) 12,2 13,4 -9% 

Molibden (mln funtów) 1,0 1,1 -9% 

Sprzedaż    

Miedź (tys. ton) 42,2 36,5 16% 

Srebro (tony) 84,0 64,3 31% 

TPM (tys. troz) 8,9 18,5 -52% 

Molibden (mln funtów) 1,0 1,3 -22% 

 

 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM Polska Miedź S.A. 

styczeń 

2019 r. 

styczeń 

2018 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja górnicza: 

Miedź w koncentracie (tys. ton) 33,9 33,8 - 

Srebro w koncentracie (tony) 110,0 105,4 4% 

Produkcja hutnicza: 

Miedź elektrolityczna (tys. ton) 48,4 37,6 29% 

- w tym z wsadów własnych 36,8 30,3 22% 

Srebro metaliczne (tony) 74,8 84,9 -12% 

TPM (tys. troz) 4,3 5,9 -28% 

Sprzedaż 

   

Miedź (tys. ton) 31,3 28,0 12% 

Srebro (tony) 82,7 62,7 32% 

TPM (tys. troz) 1,2 11,9 -90% 
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Produkcja i sprzedaż  

KGHM International 

styczeń 

2019 r. 

styczeń 

2018 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja    

Miedź płatna (tys. ton) 5,3 7,5 -30% 

TPM (tys. troz) 5,36 6,4 -17% 

Molibden (mln funtów) 0,02 0,02 - 

Sprzedaż 

   

Miedź (tys. ton) 6,9 6,3 10% 

TPM (tys. troz) 5,7 5,9 -4% 

Srebro (tony) 0,3 1,0 -69% 

Molibden (mln funtów) 0,02 0,04 -47% 

 

 

Produkcja i sprzedaż  

Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

styczeń 

2019 r. 

styczeń 

2018 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja    

Miedź płatna (tys. ton) 5,0 3,6 39% 

Molibden (mln funtów) 1,0 1,1 -14% 

Srebro płatne (tony) 1,2 1,0 21% 

TPM (tys. troz) 2,5 1,1 119% 

Sprzedaż 

   

Miedź (tys. ton) 4,0 2,2 81% 

Molibden (mln funtów) 1,0 1,3 -21% 

Srebro (tony) 1,0 0,5 73% 

TPM (tys. troz) 2,0 0,7 201% 

 

* zmiany procentowe na podstawie danych niezaokrąglonych  

 

 


