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Lubin, 22 lipca 2020 roku 

            
 

 

 

 

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM 

Polska Miedź S.A. za czerwiec 2020 roku 
 

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe 

zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 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 2020 r. produkcja miedzi w Grupie Kapitałowej kształtowała się nieznacznie 

poniżej planu, natomiast plan sprzedaży tego metalu został zrealizowany z niewielką nadwyżką.  

W zakresie pozostałych głównych metali zarówno produkcja jak i sprzedaż zostały zrealizowane zgodnie 

z założeniami budżetu. 

W relacji do analogicznego okresu 2019 r. produkcja i sprzedaż kształtowały się na zbliżonym lub 

wyższym poziomie we wszystkich pozycjach z wyjątkiem molibdenu. 

 

Pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na wyniki produkcyjne Grupy  

– w pierwszej połowie roku nie zanotowano ograniczeń produkcji bezpośrednio związanych z epidemią.  

W spółkach Grupy KGHM kontynuowane są działania prewencyjne, mające na celu ograniczenie ryzyka 

wystąpienia wirusa wśród pracowników własnych oraz podwykonawców. 
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Wyniki Grupy KGHM w czerwcu 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż 

Grupy KGHM 

czerwiec 

2020 r. 

czerwiec 

2019 r. 

I - VI 

2020 r. 

I - VI 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 60,1 58,7 350,7 351,9 

- w tym KGHM Polska Miedź S.A.* 45,9 47,4 280,8 286,7 

Srebro płatne (tony) 119,8 125,6 707,5 711,7 

TPM (tys. troz) 15,3 19,4 100,0 104,0 

Molibden (mln funtów) 1,2 1,2 5,3 6,2 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 67,4 64,0 350,0 346,7 

Srebro (tony) 123,9 140,4 725,2 713,1 

TPM (tys. troz) 21,0 22,2 107,4 101,1 

Molibden (mln funtów) 0,6 0,9 5,0 6,4 

*Produkcja miedzi elektrolitycznej 

Produkcja Grupy KGHM: 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,1 tys. ton, co oznacza zwiększenie w relacji do analogicznego 

miesiąca 2019 roku o 1,4 tys. t (+2%). Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+2,6 tys. t) oraz KGHM 

INTERNATIONAL LTD. (+0,3 tys. t), przy spadku w KGHM Polska Miedź S.A. (-1,5 tys. t) z uwagi na ograniczoną 

podaż złomów miedzi oraz budowanie zapasu anod w związku z postojem remontowym  Huty Miedzi „Głogów 

I” zaplanowanym na III kwartał br.  

 Produkcja  srebra  wyniosła 119,8 tony – spadek o 5,8 tony (-5%) jest konsekwencją niższej produkcji katod 

w KGHM Polska Miedź S.A.  

 Produkcja  TPM  wyniosła  15,3  tys. troz, tzn. 4,1 tys. troz (-21%) poniżej poziomu zrealizowanego rok 

wcześniej z uwagi na mniejszą zawartość złota we wsadzie przerabianym w KGHM Polska Miedź S.A. oraz 

rudzie przerabianej w kopalni Robinson (KGHM INTERNATIONAL LTD.).  

 Produkcja molibdenu wyniosła 1,2 mln funtów, co oznacza utrzymanie poziomu z czerwca 2019 roku. 

 

Sprzedaż Grupy KGHM: 

 Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 67,4 tys. ton i była wyższa o 3,4 tys. ton (+5%) w porównaniu do sprzedaży 

miedzi z czerwca 2019 roku. Powodem wzrostu była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska 

Miedź S.A. oraz kopalnię Sierra Gorda. W KGHM INTERNATIONAL LTD. sprzedaż miedzi spadła o ok. 2,2 tys. 

ton.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 123,9 tony i była niższa o 16,5 tony (-12%) w porównaniu do sprzedaży z czerwca 

ubiegłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z niższą sprzedażą srebra z polskich aktywów 

produkcyjnych. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 21,0 tys. troz i była niższa o 1,2 tys. troz (-5%) w porównaniu do analogicznego 

okresu zeszłego roku. Poniżej poziomu ubiegłorocznego ukształtowała się sprzedaż TPM z KGHM 

INTERNATIONAL LTD. Lepsze wyniki sprzedażowe odnotowały natomiast kopalnia Sierra Gorda i KGHM Polska 

Miedź S.A. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła  0,6 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-33%) w odniesieniu do 

czerwca 2019 roku. Spadek sprzedaży dotyczył kopalni Sierra Gorda. 
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Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM Polska Miedź S.A. 

czerwiec 

2020 r. 

czerwiec 

2019 r. 

I - VI 

2020 r. 

I - VI 

2019 r. 

Produkcja górnicza: 

Miedź w koncentracie (tys. ton) 34,0 32,3 198,8 200,2 

Srebro w koncentracie (tony) 104,0 105,1 617,0 633,1 

Produkcja hutnicza: 

Miedź elektrolityczna (tys. ton) 45,9 47,4 280,8 286,7 

- w tym z wsadów własnych 34,0 32,9 205,8 207,5 

Srebro metaliczne (tony) 117,4 124,4 695,0 704,6 

TPM (tys. troz) 6,0 10,1 45,6 50,6 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 54,3 51,2 277,1 279,8 

Srebro (tony) 120,5 139,0 709,2 705,8 

TPM (tys. troz) 12,0 11,9 50,3 50,7 

  

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła 34,0 tys. ton i była większa o 1,7 tys. ton (+5%) w porównaniu 

do czerwca 2019 roku. Wyższa produkcja wynika z większego przerobu urobku z Zakładów Górniczych. 

 Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 104,0 tony i jest na poziomie porównywalnym do czerwca 2019 

roku. 

 Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 45,9 tys. ton i była mniejsza o 1,5 tys. ton (-3%) w porównaniu 

do czerwca 2019 roku. Spadek produkcji katod wynika z ograniczonej podaży złomów miedzi oraz budowania 

zapasu anod, które zostaną zużyte w III kwartale roku 2020 w trakcie trwania postoju remontowego Huty 

Miedzi „Głogów I”.  

 Produkcja srebra metalicznego wyniosła 117,4 ton i była mniejsza o 7 ton (-6%) w porównaniu do czerwca 

2019 roku. Mniejsza produkcja srebra metalicznego jest pochodną spadku produkcji katod.  

 Produkcja TPM (złota metalicznego) wyniosła 6,0 tys. troz i była niższa o 4,1 tys. troz (-41%) w porównaniu 

do czerwca 2019 roku. Spadek produkcji złota wynika z mniejszej ilości złota we wsadzie. 

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 54,3 tys. ton i była wyższa o 3,1 tys. ton (+6%) w porównaniu do czerwca 2019 

roku. Wyższa sprzedaż katod Cu podyktowana była głównie dużym zapotrzebowaniem na miedź w Chinach.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 120,5 tony i była niższa o 18,5 tony (-13%) w porównaniu do sprzedaży 

zrealizowanej w czerwcu 2019 roku. Spadek wynikał z niższej produkcji srebra oraz uzgodnionego 

harmonogramu wysyłek do klientów w roku bieżącym. W celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż 

srebra poza granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20 tonowych partiach. Oznacza to, że 

wzrost / spadek ilości wysyłek nawet o jedną ma bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży w analogicznej 

perspektywie czasowej. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 12,0 tys. troz i osiągnęła poziom zbliżony do sprzedaży czerwca 2019 roku (+1%). 
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Wyniki KGHM INTERNATIONAL LTD. w czerwcu 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM INTERNATIONAL LTD. 

czerwiec 

2020 r. 

czerwiec 

2019 r. 

I - VI 

2020 r. 

I - VI 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 6,7  6,4  30,7  36,0  

TPM (tys. troz) 6,6  6,9  38,2  38,9  

Molibden (mln funtów) 0,06  0,05  0,30  0,49  

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 5,2 7,4 35,0 36,5 

TPM (tys. troz) 6,1 7,6 41,1 35,1 

Srebro (tony) 0,8 0,1 3,9 0,0 

Molibden (mln funtów) 0,041 0,040 0,380 0,554 

  

Produkcja KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

 Produkcja miedzi wyniosła 6,7 tys. ton i była wyższa o 0,3 tys. ton (+5%) w porównaniu do czerwca 2019 

roku. Wzrost produkcji miedzi płatnej zanotowano w kopalni Robinson (+ 0,7 tys. ton) oraz Carlota (+0,1 tys. 

ton). Niższa produkcja miedzi w czerwcu w porównaniu r/r została zanotowana w kopalniach Sudbury oraz 

Franke. 

Niższa produkcja miedzi w: 

- kopalni Franke (o 0,5 tys. ton) wynikała głównie z wysokich zawartości węglanów w rudzie, które 

spowalniają kinetykę ekstrakcji w procesie ługowania, 

- Zagłębiu Sudbury (o 0,02 tys. ton) wynikała głównie z niższego uzysku oraz niższej zawartości miedzi  

w rudzie. 

 Produkcja TPM wyniosła 6,6 tys. troz i była nieznacznie niższa (o 0,3 tys. troz, -4%) w porównaniu do czerwca 

2019 roku. Nieznacznie wyższa produkcja metali szlachetnych  w Zagłębiu Sudbury (+0,07 tys. troz) nie 

zrekompensowała niższej o 0,3 tys. troz produkcji złota w kopalni Robinson (niższa zawartość złota w rudzie). 

 Produkcja molibdenu w kopalni Robinson wyniosła 0,06 mln funtów i była wyższa o 0,01 mln funtów 

(+20%) od produkcji zrealizowanej w czerwcu 2019 roku. 

Sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 5,2 tys. ton i była niższa o 2,2 tys. ton (-30%) w porównaniu do sprzedaży  

czerwca 2019 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż miedzi pochodzącej z koncentratu Robinson 

(związana z niższym wolumenem sprzedanego materiału o ok. 4,1 tys. ton wagi suchej) oraz katod Franke 

(wynikająca z niższej produkcji – o ok. 0,5 tys. ton miedzi płatnej). Niewielki wzrost dotyczył natomiast 

sprzedaży katod z kopalni Carlota.  

 Sprzedaż TPM wyniosła 6,1 tys. troz i była niższa o 1,5 tys. troz (-20%) w porównaniu do analogicznego 

okresu 2019 roku. Na wynik ten wpływ miała niższa sprzedaż złota z koncentratu Robinson spowodowana 

mniejszą ilością sprzedanego koncentratu miedzi.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 0,8 tony i była wyższa o 0,7 tony od sprzedaży czerwca ubiegłego roku. Na różnicę 

wpłynęła wyższa zawartość srebra w sprzedanym w czerwcu 2020 koncentracie Robinson oraz skorygowanie  

 w czerwcu 2019 prowizorycznych zawartości srebra pochodzącego z koncentratu miedzi w odniesieniu do 

wcześniej zrealizowanych wysyłek.  

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,041 mln funtów i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej  

w analogicznym okresie 2019 roku (+3%). 
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Wyniki Sierra Gorda S.C.M. w czerwcu 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

czerwiec 

2020 r. 

czerwiec 

2019 r. 

I - VI 

2020 r. 

I - VI 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 7,5 4,9 39,2 29,2 

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

Srebro płatne (tony) 2,4 1,2 12,5 7,1 

TPM (tys. troz) 2,7 2,4 16,2 14,5 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 7,9 5,4 37,9 30,4 

Molibden (mln funtów) 0,6 0,9 4,6 5,8 

Srebro (tony) 2,6 1,3 12,1 7,3 

TPM (tys. troz) 2,9 2,7 16,0 15,3 

Produkcja Sierra Gorda (55%): 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 7,5 tys. ton i była wyższa o 2,6 tys. ton (+53%) w porównaniu do czerwca 

2019 roku. 

 Wzrost produkcji miedzi płatnej zarówno w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku jak i w miesiącu czerwcu 

determinowany był wyższym wolumenem przerobionej rudy oraz wyższą zawartością miedzi  

w eksploatowanej rudzie w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019. 

 Produkcja molibdenu wyniosła 1,1 mln funtów i pozostała na niezmiennym poziomie w porównaniu do 

tożsamego okresu w 2019 roku. 

 Spadek produkcji molibdenu w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku był wynikiem mniejszej zawartości 

tego metalu w rudzie w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Wpływ przedmiotowego czynnika na 

wyniki produkcyjne w tym okresie był częściowo kompensowany większym wolumenem przerobionej rudy. 

 Sprzedaż Sierra Gorda (55%): 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 7,9 tys. ton i była wyższa o 2,5 tys. ton (+46%) w porównaniu do sprzedaży 

odnotowanej w czerwcu 2019 roku. Przyczyną był, wynikający z ustalonego harmonogramu wysyłek oraz 

wyższej produkcji miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi o ok. 22 tys. ton wagi suchej 

(liczonych dla 100% udziałów) w czerwcu bieżącego roku. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-33%) w odniesieniu do 

czerwca ubiegłego 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 2,6 tony i była wyższa o 1,3 tony (+100%).  

 Sprzedaż TPM wyniosła 2,9 tys. troz i była wyższa o 0,2 tys. troz (+7%).  

Wzrost sprzedaży srebra oraz TPM związany był z wyższym wolumenem sprzedanego koncentratu miedzi oraz 

wyższą zawartością tych metali w sprzedanym materiale. 


