
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 
 

Nota 6. 2 Należności z tytułu udzielonych pożyczek 
 

Zasady rachunkowości Ważne oszacowania i założenia 

Aktywa zaliczane zgodnie z MSR 39 do 
kategorii „pożyczki i należności”, ujmuje się 
początkowo w wartości godziwej oraz 
wycenia na dzień bilansowy według 
zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy 
procentowej, z  uwzględnieniem utraty 
wartości. 

 

Warunki spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie operacji zagranicznych, w  tym 
przewidywane terminy spłaty zostały określone w poszczególnych umowach. Zgodnie z 
harmonogramem spłata większości pożyczek (1 580 mln USD, tj. 96% ogólnej kwoty 
należności) została określona na 2024 r. natomiast spłata pozostałej kwoty pożyczek w 
kwocie 72 mln USD została zaplanowana na 2018 r. Rozpoczęcie spłaty zadłużenia przez 
podmioty będące ostatecznymi beneficjentami pożyczek Sierra Gorda S. C. M., KGHM 
INTERNATIONAL LTD. i  KGHM AJAX MINING INC., uzależnione będzie od ich sytuacji 
finansowej. W  planach długoterminowych tych podmiotów, założono spłatę pożyczek wraz 
z  odsetkami w łącznej wartości 4 192 mln USD.  

 2015   2014 

Stan na  1 stycznia 2 046  257 

     Udzielenie pożyczek – przekazane środki pieniężne 4 245  1 597 

     Odsetki skapitalizowane 133  18 

     Naliczone odsetki 93  30 

     Różnice kursowe 251  153 

     Pozostałe (13)  (9) 

Zmiany razem 
 

4 709  1 789 

Stan na 31 grudnia  
 

6 755  2 046 

z tego:    

należności długoterminowe 6 750  2 042 

należności krótkoterminowe 5  4 

 

Najistotniejsze pozycje stanowią pożyczki udzielone spółkom z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w związku z 
realizacją projektów górniczych realizowanych przez spółki pośrednio zależne od KGHM Polska Miedź S.A.: KGHM 
INTERNATIONAL LTD. i KGHM AJAX Mining Inc. 
 
Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją projektów 
górniczych i oceniane jest przez Spółkę jako umiarkowane.  
Pożyczki oprocentowane są według stałej stopy procentowej stąd narażone są na zmiany wartości godziwej. W 
sprawozdaniu finansowym pożyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jednak zarówno na dzień 31 grudnia 
2015 r., jak i 31 grudnia 2014 r. wartość godziwa udzielonych pożyczek była równa ich wartości bilansowej.  
 
Przychody odsetkowe związane z udzielonymi pożyczkami w 2015 r. wyniosły 226 mln PLN (w 2014 r. 48 mln PLN) i zostały 
wykazane w pozostałych przychodach operacyjnych (Nota 4.2).  
W celu ograniczenia ryzyka kredytowego z tytułu udzielonych pożyczek Spółka na bieżąco monitoruje sytuację majątkową 
i wyniki finansowe pożyczkobiorców. 


