
Załącznik do raportu bieżącego nr 1/2019 

 

Główne założenia Budżetu na 2019 r. 

 

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. 

Miedź w koncentracie (tys. ton)  397 

Srebro w koncentracie (tony)  1 238 

Miedź elektrolityczna (tys. ton)  559 

- w tym z wsadów własnych 406 

Srebro metaliczne (tony) 1 341 

 

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A. 

Miedź płatna (tys. ton) 601 

- w tym miedź w koncentracie 41 

Srebro płatne (tony)  1 454 

- w tym srebro w koncentracie 97 

 

Produkcja KGHM International 

Miedź płatna (tys. ton) 75 

TPM (tys. troz) 88 

 

Produkcja Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

Miedź płatna (tys. ton) 57 

Molibden (mln funtów) 11 

 

Oczekiwany jednostkowy całkowity koszt produkcji miedzi z wsadów własnych
(1)

 w KGHM 

Polska Miedź S.A. wynosi 20 tys. PLN/t. 

Zakładane na rok 2019 nakłady inwestycyjne rzeczowe KGHM Polska Miedź S.A. wynoszą  

2 516 mln PLN, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne
(2)

 1 462 mln PLN (w tym zakup 

certyfikatów inwestycyjnych związany z restrukturyzacją FIZAN w kwocie 388 mln PLN, który 

zostanie zrekompensowany przez wpływy z tego tytułu). Wartość pozostałych nakładów 

inwestycyjnych bez uwzględnienia restrukturyzacji FIZAN wynosi 1 074 mln PLN.  

 
(1)

 suma  kosztów  wydobycia,  flotacji  i  przerobu  hutniczego  przypadających  na  katodę  wraz  

z  kosztami  funkcji wsparcia  i kosztami  sprzedaży  katod,  skorygowana  o  wartość  zapasów  

półfabrykatów  i  produkcji  w  toku, pomniejszona  o wycenę  szlamów  anodowych 

 i  podzielona  przez  wolumen  produkcji  miedzi  elektrolitycznej  z wsadów własnych 

 
(2)

 nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczkami 

dla tych jednostek. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1) 
 


