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Lubin, 25 września 2018 r. 

            
 

 

 

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM 

Polska Miedź S.A. za sierpień 2018 r. 
 

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne 

i sprzedażowe zostaną opublikowane w kolejnym skonsolidowanym raporcie okresowym. Dane dla 

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

Polska Miedź S.A. 

 

W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) 

Grupy KGHM kształtowała się powyżej wielkości założonej w budżecie. Niewielki spadek w 

relacji do budżetu zanotowano w odniesieniu do produkcji molibdenu. Plan sprzedaży 

wszystkich podstawowych metali został zrealizowany z nadwyżką. 

 

Wyniki produkcyjne Grupy KGHM w sierpniu 2018 r. rok do roku: 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 57,3 tys. t, spadek w stosunku do sierpnia 2017 r.  

o 2% jest skutkiem niższej produkcji w zagranicznych kopalniach, w tym przede wszystkim 

w kopalni Robinson, gdzie w sierpniu eksploatowano rudę o niższej zawartości Cu niż rok 

wcześniej. Produkcja miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź S.A. wzrosła w efekcie 

zwiększonej produkcji z własnych wsadów. 

 Produkcja srebra wyniosła 128,6 t, co oznacza wzrost w stosunku do sierpnia 2017 r.  

o 17%.    

 Produkcja TPM wyniosła 16,7 tys. troz, spadek o 13% w relacji do sierpnia 2017 r. 

dotyczył głównie kopalni Robinson ze względu na niższą zawartość złota w eksploatowanej 

rudzie. 

 Produkcja molibdenu wyniosła 1,1 mln funtów, zmniejszenie produkcji w relacji do 

sierpnia 2017 r. o 15% wynikało z planowanego spadku zawartości molibdenu w urobku 

aktualnie eksploatowanym w kopalni Sierra Gorda. 

Wyniki sprzedaży Grupy KGHM w sierpniu 2018 r. rok do roku: 

 Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 54,6 tys. ton i była większa o 10% w porównaniu do 

sierpnia 2017r. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 137,1 ton i była większa o 17% w porównaniu do sierpnia 

2017r.  

 Sprzedaż TPM wyniosła 15,8 tys. troz i była większa o 1% w porównaniu do sierpnia 

2017r. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,7 mln funtów i była mniejsza o 25% w porównaniu do 

sierpnia 2017r. 
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KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 42,4 tys. ton i była wyższa o 3,9 tys. ton (10%) w porównaniu ze 

sprzedażą w sierpniu 2017. Różnica ta wynika głównie ze sprzedaży ok. 2,3 tys. ton miedzi  

w koncentracie w sierpniu roku bieżącego (w roku 2017 nie miała miejsca sprzedaż 

koncentratów Cu). 

 Sprzedaż srebra wyniosła 135,2 ton i była wyższa o 18,5 ton (16%) w porównaniu do 

sprzedaży w sierpniu 2017. Różnica wynika między innymi ze sprzedaży ok. 11,2 ton srebra 

w koncentracie Cu oraz większej produkcji srebra w sierpniu 2018. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 6,8 tys. troz i była niższa o 0,5 tys. troz (-7%) w porównaniu do 

sprzedaży w sierpniu 2017. Miało to związek z mniejszą produkcją złota w sierpniu 2018. 

 

KGHM International: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 8,9 tys. ton i była wyższa o 2,2 tys. ton (32%) w porównaniu do 

sprzedaży w sierpniu 2017. Głównym czynnikiem był wyższy wolumen sprzedaży 

koncentratu Robinson w porównaniu do sierpnia 2017 roku.  

 Sprzedaż TPM wyniosła 7,6 tys. troz i była wyższa o 1,9 tys. troz (33%) w porównaniu do 

sprzedaży w sierpniu 2017. Miało to związek ze zwiększoną sprzedażą koncentratu 

Robinson, a w konsekwencji złota w koncentracie w sierpniu 2018 roku. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 0,9 ton i była wyższa o 1 tonę (867%) w stosunku do sprzedaży 

w sierpniu 2017. Ujemna wartość sprzedaży srebra w sierpniu 2017 wynikała z dokonanych 

korekt prowizorycznych zawartości metalu we wcześniej zrealizowanych wysyłkach 

koncentratu Robinson.  

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,05 mln funtów i była niższa o 0,03 mln funtów (-33%)  

w porównaniu do sprzedaży w sierpniu 2017. Miało to związek z uwarunkowaniami 

logistycznymi oraz harmonogramem wysyłek koncentratu z  kopalni Robinson. 

 

Sierra Gorda (55%): 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 3,3 tys. ton i była niższa o 1,2 tys. ton (-26%) w stosunku do 

sprzedaży rok wcześniej.  Mniejsza sprzedaż miedzi w sierpniu 2018 wynika z przesunięcia 

jednej z wysyłek koncentratu z sierpnia na początek września 2018. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,6 mln funtów i była niższa o 0,5 mln funtów (-24%)  

w stosunku do sprzedaży rok wcześniej ze względu na niższą produkcję. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 1,0 tony i była równa  sprzedaży z roku poprzedniego. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 1,4 tys. troz i była niższa o 1,3 tys. troz (-49%) w stosunku do 

sprzedaży rok wcześniej.  

 

 

 

 

 



3 

 

 

Produkcja i sprzedaż 

Grupy KGHM 

sierpień 

2018 r. 

sierpień 

2017 r. 

m-c* 

r/r 

Miedź płatna (tys. ton) 57,3 58,5 -2% 

Srebro płatne (tony) 128,6 109,8 +17% 

TPM (tys. troz) 16,7 19,1 -13% 

Molibden (mln funtów) 1,1 1,3 -15% 

    

Sprzedaż miedzi (tys. ton) 54,6 49,7 10% 

Sprzedaż srebra (tony) 137,1 117,6 17% 

Sprzedaż TPM (tys. troz) 15,8 15,7 1% 

Sprzedaż molibdenu (mln funtów) 1,7 2,2 -25% 

 

 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM Polska Miedź S.A. 

sierpień 

2018 r. 

sierpień 

2017 r. 

m-c* 

r/r 

Produkcja górnicza: 

Miedź w koncentracie (tys. ton) 33,9 35,7 -5% 

Srebro w koncentracie (tony) 108,7 107,9 1% 

Produkcja hutnicza: 

Miedź elektrolityczna (tys. ton) 46,8 45,7 2% 

- w tym z wsadów własnych 36,9 31,4 18% 

Srebro metaliczne (tony) 127,1 108,5 17% 

TPM (tys. troz) 9,0 9,3 -4% 

    

Sprzedaż miedzi (tys. ton) 42,4 38,5 10% 

Sprzedaż srebra (tony) 135,2 116,7 16% 

Sprzedaż TPM (tys. troz) 6,8 7,3 -7% 
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Produkcja i sprzedaż  

KGHM International 

sierpień 

2018 r. 

sierpień 

2017 r. 

m-c* 

r/r 

Miedź płatna (tys. ton) 5,9  7,7  -23% 

TPM (tys. troz) 5,8  6,8  -14% 

Molibden (mln funtów) 0,12  0,04  191% 

    

Sprzedaż miedzi (tys. ton) 8,9 6,7 32% 

Sprzedaż TPM (tys. troz) 7,6 5,7 33% 

Sprzedaż srebra (tony) 0,9 -0,1 867% 

Sprzedaż molibdenu (mln funtów) 0,05 0,08 -33% 

 

 

Produkcja i sprzedaż  

Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

sierpień 

2018 r. 

sierpień 

2017 r. 

m-c* 

r/r 

Miedź płatna (tys. ton) 4,6 5,1 -8% 

Molibden (mln funtów) 1,0 1,3 -29% 

Srebro płatne (tony) 1,5 1,3 12% 

TPM (tys. troz) 1,9 3,0 -37% 

    

Sprzedaż miedzi (tys. ton) 3,3 4,5 -26% 

Sprzedaż molibdenu (mln funtów) 1,6 2,1 -24% 

Sprzedaż srebra (tony) 1,0 1,0 -1% 

Sprzedaż TPM (tys. troz) 1,4 2,7 -49% 

 

* zmiany procentowe na podstawie danych niezaokrąglonych  

 


