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WYBRANE DANE FINANSOWE  w mln PLN w mln EUR 

    2015 2014 2015 2014 
I. Przychody ze sprzedaży  15 939  16 633  3 809  3 970 

II. Zysk netto ze sprzedaży 3 284 3 513 785 839 
III. (Strata) / zysk przed opodatkowaniem (1 938)  3 362 (463)   803 
IV. (Strata) / zysk netto (2 788)  2 414 (666)   576 
V. Pozostałe całkowite dochody (410) (435) (98) (104) 

VI. Łączne całkowite dochody (3 198)  1 979 (764)   472 
VII. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 

VIII. (Strata) / zysk netto na jedną akcję zwykłą 
(w PLN/EUR) 

(13,94) 12,07 (3,33) 2,88 

IX. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  3 279  4 000   784   955 

X. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(6 872) (3 828) (1 642) (914) 

XI. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

 3 683 (222)   880 (53) 

XII. Przepływy pieniężne netto razem   90 (50)   22 (12) 
XIII. Aktywa trwałe 28 406  27 439  6 666  6 438 
XIV. Aktywa obrotowe  4 714  4 873  1 106  1 143 
XV. Aktywa razem 33 120  32 312 7 772  7 581 

XVI. Zobowiązania długoterminowe  7 756  4 195  1 821   984 
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe   5 085  3 840  1 193   901 

XVIII. Kapitał własny  20 279  24 277 4 758  5 696 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP 
   

  
 2015  2014 

  

 
Średni kurs w okresie* 4,1848 4,1893 

  

 
Kurs na koniec okresu 4,2615 4,2623 

    
*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2015 i 2014 r. 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 

 

 	 2015   2014 

Część 2 Przychody ze sprzedaży 15 939 
	

16 633 

Nota 4.1 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (11 809) 
	

(12 265) 

	
Zysk brutto ze sprzedaży 4 130 

	
4 368 

Nota 4.1 Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (846) 
	

(855) 

	
Zysk netto ze sprzedaży 3 284 

	
3 513 

Nota 4.2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne (5 064) 
	

32 

Nota 4.3 Koszty finansowe (158) 
	

(183) 

	
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem (1 938) 

	
3 362 

Nota 5.1 Podatek dochodowy  (850) 
	

(948) 

	
(STRATA) / ZYSK NETTO (2 788) 

	
2 414 

	 	 	 	 	
	

Średnioważona liczba akcji zwykłych (w mln szt.) 200 
	

200 

	
(Strata) / zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) (13,94) 

	
12,07 

	
 

	 	 	 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 
  

2015 
 

 2014 

Nota 8.2.2 (Strata) / zysk netto (2 788) 
 

2 414 

Nota 8.2.2 
Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu 
efektu podatkowego 

(362) 
 

(247) 

 
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po 
uwzględnieniu efektu podatkowego 

(107) 
 

101 

 
Pozostałe całkowite dochody podlegające 
przeklasyfikowaniu do wyniku 

(469) 
 

(146) 

Nota 8.2.2 
Zyski / (straty) aktuarialne po uwzględnieniu efektu 
podatkowego 

59 
 

(289) 

 
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające 
przeklasyfikowaniu do wyniku 

59 
 

(289) 

 
Razem pozostałe całkowite dochody netto                     (410) 

 
(435) 

 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY (3 198)  1 979 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
 

 	
2015 

	
2014 

	
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej     

	
	

(Strata) / zysk przed opodatkowaniem (1 938)   3 362 

 
    Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym  875   818 

 
    Odsetki i prowizje od zadłużenia 85   29 

Część 3	     Odpis/odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów 
trwałych 

5 272   32 

Nota 12.9     Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem (430)   390 

	
Razem wyłączenia przychodów i kosztów 5 802   1 269 

Nota 5.1 Podatek dochodowy zapłacony (880)   (853) 

Nota 10.4 Zmiany stanu kapitału obrotowego 295   222 

	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 279   4 000 

	
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej     

	
 Wpływy  50   65 

Nota 9.1.2      Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi (2 442)   (2 179) 

 
     Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa    
     trwałe 

(39)   (24) 

Nota 6.2      Płatności z tytułu udzielonych pożyczek (4 245)   (1 597) 

	
     Pozostałe płatności (196)   (93) 

	
Razem płatności (6 922)   (3 893) 

	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 872)   (3 828) 

	
Przepływy pieniężne z działalności finansowej     

	
Nota 8.4.2	 Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 4 956   1 974 

Nota 8.4.2      Płatności z tytułu zadłużenia (375)   (1 135) 

Nota 12.2      Dywidendy wypłacone (800)   (1 000) 

      Odsetki zapłacone (75)   (21) 

	
     Pozostałe płatności (23)   (40) 

	
Razem płatności (1 273)   (2 196) 

	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 683   (222) 

	
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 90   (50) 

	
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek 
okresu 85   123 

	
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych 
i ekwiwalentów 

(17)   12 

Nota 8.5 
Stan środków pieniężnych  i ich ekwiwalentów na koniec 
okresu 158   85 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

	 	
	

2015   2014 

 
AKTYWA 

	
    

		 	 	
    

		
     Rzeczowe aktywa trwałe - górnicze i hutnicze 

	
12 845   11 335 

	
     Aktywa niematerialne - górnicze i hutnicze 

	
541   490 

Nota 9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa - górnicze i hutnicze 

	
13 386   11 825 

	
     Rzeczowe aktywa trwałe - pozostałe  

	
233   227 

	
     Aktywa niematerialne - pozostałe  

	
24   21 

Nota 9.2 Rzeczowe i niematerialne aktywa - pozostałe 

	
257   248 

Nota 6.1 Inwestycje w jednostki zależne 

	
6 858   11 778 

Nota 6.2      Pożyczki udzielone 

	
6 750   2 042 

Nota 7.2      Pochodne instrumenty finansowe  

	
117   190 

Nota 7.3 
     Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości  
      godziwej 

	
579 

  
931 

Nota 7.4      Pozostałe aktywa finansowe 

	
291   266 

	
Instrumenty finansowe razem 

	
7 737   3 429 

	
Pozostałe aktywa niefinansowe 

	
27    48 

Nota 5.1.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

	
141    111 

	
Aktywa trwałe 

	
28 406   27 439 

	 	 	
    

	Nota 10.1 Zapasy 

	
2 601   2 377 

Nota 10.2 Należności od odbiorców 

	
1 000   1 407 

Nota 5.3 Należności z tytułu podatków 

	
412   312 

Nota 7.2 Pochodne instrumenty finansowe  

	
6   267 

Nota 12.3 Pozostałe aktywa 

	
537   425 

Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

	
158   85 

	
Aktywa obrotowe 

	
4 714   4 873 

	 	 	
33 120   32 312 

	 	 	
    

	
	

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 

	
    

	
	 	 	

    
	Nota 8.2.1 Kapitał akcyjny 

	
2 000   2 000 

Nota 8.2.2 Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych 

	
(103)   366 

Nota 8.2.2 Zakumulowane pozostałe całkowite dochody 

	
(342)   (401) 

Nota 8.2.2 Zyski zatrzymane 

	
18 724   22 312 

	
Kapitał własny 

	
20 279   24 277 

	 	 	
    

	Nota 8.4.1      Zobowiązania z tytułu zadłużenia 

	
4 724   1 052 

Nota 7.2      Pochodne instrumenty finansowe 

	
 158   122 

Nota 11.1      Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 

	
1 803   1 842 

Nota 9.4      Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów 

	
873   992 

Nota 12.4      Pozostałe zobowiązania 

	
198   187 

	
Zobowiązania długoterminowe 

	
7 756   4 195 

	 	 	
    

	Nota 8.4.1      Zobowiązania z tytułu zadłużenia 
	

2 098   1 056 
Nota 7.2      Pochodne instrumenty finansowe 

	
48   36 

Nota 10.3      Zobowiązania wobec dostawców 

	
1 318   1 109 

Nota 11.1      Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 

	
577   584 

Nota 5.3      Zobowiązania podatkowe 

	
450   522 

Nota 12.4      Pozostałe zobowiązania 

	
594   533 

	
Zobowiązania krótkoterminowe 

	
5 085   3 840 

	
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe 

	
12 841   8 035 

	 	 	
33 120   32 312 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

  

Kapitał 
akcyjny 

Kapitał 
z tytułu 
wyceny 

instrumentów 
finansowych 

Zakumulowane 
pozostałe 
całkowite 

dochody 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitał 
własny 

 Stan na 1 stycznia 2014 r. 2 000 512 (112) 20 898 23 298 

Nota 12.2 Dywidenda - - - (1 000) (1 000) 

 
       Zysk netto - - - 2 414 2 414 

Nota 8.2.2        Pozostałe całkowite dochody - (146) (289) - (435) 

 Łączne całkowite dochody  - (146) (289) 2 414 1 979 

 
Stan na 31 grudnia 2014 r. 2 000 366 (401) 22 312 24 277 

 
Dywidenda - - - (800) (800) 

        Strata netto - - - (2 788) (2 788) 

Nota 8.2.2        Pozostałe całkowite dochody - (469) 59 - (410) 

 
Łączne całkowite dochody  - (469) 59 (2 788) (3 198) 

 
Stan na 31 grudnia 2015 r.  2 000 (103) (342) 18 724 20 279 
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CZĘŚĆ 1 – Informacje ogólne 
 

Nota 1.1 Opis działalności gospodarczej 

KGHM Polska Miedź S.A. (Spółka) z siedzibą w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 jest spółką akcyjną 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, numer rejestru KRS 23302, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, w którego skład wchodzi Centrala oraz 10 
oddziałów: 3 zakłady górnicze (ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna), 3 huty miedzi 
(HM Głogów, HM Legnica, HM Cedynia), Zakłady Wzbogacania Rud (ZWR), Zakład Hydrotechniczny, Jednostka 
Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji. 

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Podstawowy przedmiot działalności stanowi: 
– kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych oraz 
– produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych. 
Spółka prowadzi również inne rodzaje działalności opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki 
(Rozdział 1).  

Działalność KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploatacji złóż rud miedzi opiera się na posiadanych przez 
Spółkę koncesjach na eksploatację złóż, umowach użytkowania górniczego oraz planach ruchu zakładów 
górniczych.  

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki dnia  
15 marca 2016 r.  

Nota 1.2 Podstawa sporządzenia 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów pochodnych wycenianych w wartości 
godziwej.  

Zasady rachunkowości Spółki opisane w kolejnych notach stosowane były w sposób ciągły do wszystkich 
prezentowanych okresów. Zasady rachunkowości oraz ważne szacunki i osądy dla istotnych pozycji 
sprawozdania finansowego zostały przedstawione w poszczególnych notach do sprawozdania. 

Nota Tytuł 
Kwota ujęta w 

sprawozdaniu finansowym 
Polityki 

rachunkowości 

Ważne 
szacunki i 

osądy 2015 2014 
2 Przychody ze sprzedaży 15 939 16 633 x  

5.1 
Podatek dochodowy  
w sprawozdaniu z wyniku 

850 948 x  

5.1.1 Odroczony podatek dochodowy 66 89 x x 
5.3 Należności z tytułu podatków 412 312 x  
5.3 Zobowiązania podatkowe 450 522 x  

3 
Utrata wartości niefinansowych 
aktywów trwałych oraz inwestycji 
w jednostki zależne 

5 010 30 x x 

6.1 Inwestycje w jednostki zależne  6 858 11 778 x  
6.2 Pożyczki udzielone 6 755 2 046 x x 
7.2 Pochodne instrumenty finansowe (83) 299 x  

7.3 
Inne instrumenty finansowe 
wyceniane w wartości godziwej 

579 931 x x 

7.4 Pozostałe długoterminowe aktywa 
finansowe 

291 266 x x 

8.2 Kapitały 20 279 24 277 x  
8.4 Zadłużenie 6 822 2 108 x  
8.5 Środki pieniężne i ekwiwalenty 158 85 x  

9.1 
Rzeczowe i niematerialne aktywa 
górnicze i hutnicze 

13 386 11 825 x x 

9.2 
Pozostałe aktywa rzeczowe 
i  niematerialne 

257 248 x x 

9.4 
Rezerwa na koszty likwidacji kopalń 
i innych obiektów 

892 1 010 x x 

11.1 Świadczenia pracownicze 2 380 2 426 x x 
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Nota 1.3 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych (PLN), który stanowi walutę funkcjonalną i walutę 
prezentacji Spółki. 
 
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę 
funkcjonalną: 

• po kursie faktycznie zastosowanym, tj. po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, 
w którym następuje transakcja, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty 
należności lub zobowiązań, 

• po średnim kursie ustalonym dla danej waluty, obowiązującym na dzień zawarcia transakcji dla 
pozostałych transakcji. Kursem obowiązującym na dzień zawarcia transakcji jest średni kurs NBP 
ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawarcie transakcji. 

 
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się przy 
zastosowaniu obowiązującego w tym dniu kursu zamknięcia. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny 
bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych (innych niż instrumenty pochodne) wyrażonych w walutach 
obcych ujmuje się w wyniku finansowym. 

Zyski i straty z tytułu zmiany kursów walut dotyczące wyceny bilansowej instrumentów pochodnych 
wyrażonych w walucie obcej ujmuje się w wyniku finansowym jako wycena do wartości godziwej, o ile nie są 
elementem efektywnej części zmiany wartości godziwej transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne. 
W takim przypadku są one ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, zgodnie z zasadami 
rachunkowości zabezpieczeń. 

Nota 1.4 Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji 

Zastosowane przez Spółkę, nowe i zmienione standardy wchodzące w życie w roku obrotowym rozpoczętym 
1 stycznia 2015 r. nie miały istotnego wpływu na politykę rachunkowości Spółki. Spółka podjęła decyzję 
o  wcześniejszym zastosowaniu zmian do MSR 1, ogłoszonych w grudniu 2014 r., w zakresie prezentacji. Celem 
opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zmian jest wyjaśnienie koncepcji 
istotności oraz wskazanie, że jeżeli jednostka uzna, że dane informacje są nieistotne, wówczas nie powinna ich 
ujawniać nawet, jeżeli takie ujawnienie jest co do zasady wymagane przez inny MSSF. W zmienionym MSR 1 
wyjaśniono, że pozycje prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z wyniku 
i  pozostałych całkowitych dochodów mogą być agregowane bądź dezagregowane w zależności od ich 
istotności. Wprowadzono również dodatkowe wytyczne odnoszące się do prezentacji sum częściowych w tych 
sprawozdaniach. 

Mając na celu zwiększenie użyteczności sprawozdań finansowych dla użytkowników sprawozdań oraz 
spełnienie wymogów zmienionego MSR 1, Spółka dokonała optymalizacji ujawnień informacji w sprawozdaniu 
finansowym poprzez zmianę sposobu prezentacji, zakresu i ilości ujawnień oraz dotychczasowego sposobu 
agregacji danych finansowych. Zgodnie z przepisami przejściowymi MSR 1, nie jest wymagane przedstawienie 
ujawnień odnośnie tych zmian.  
 

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej 
zastosowane przez Spółkę 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu 
wymienionych poniżej opublikowanych standardów, interpretacji lub poprawek do istniejących standardów 
przed ich datą wejścia w życie. Poza wskazanymi niżej nowymi i zmienionymi standardami, inne zmiany nie 
mają zastosowania do działalności Spółki lub nie będą mieć wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 

• MSSF 9 „Instrumenty finansowe”  
 

MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Spółka 
zastosuje MSSF 9 po zatwierdzeniu przez Unię Europejską, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie został jeszcze przez Unię Europejską zatwierdzony. 

Standard wprowadza jeden model przewidujący dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane 
w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na moment 
początkowego ujęcia i uzależniona jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami 
finansowymi oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. 

MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących – model oczekiwanych strat 
kredytowych. 
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Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do 
MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg prezentowania 
w  pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań 
finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

W zakresie rachunkowości zabezpieczeń zmiany miały na celu ściślejsze dopasowanie rachunkowości 
zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem. 
Spółka jest w trakcie analizy wpływu MSSF 9 na sprawozdanie finansowe. Wstępnie oceniono, iż MSSF 9 będzie 
mieć wpływ na sprawozdanie finansowe w obszarze rachunkowości zabezpieczeń oraz tworzenia odpisów 
należności na bazie oczekiwanych strat kredytowych. Nie oczekuje się aby wysokość odpisów na należności 
uległa znaczącej zmianie, wpływ na rachunkowość zabezpieczeń nie została jeszcze oceniona. Spółka planuje 
przeprowadzenie szczegółowej analizy wpływu w okresie 2016 - 2017. 

 
• MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 

 
MSSF 15 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Nowy 
standard zastępuje MSR 11 i 18 oraz interpretacje: KIMSF 13, 15 i 18 oraz SKI 31. 

Spółka zastosuje MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. 

Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć będą wszystkich umów skutkujących przychodami. Fundamentalną 
zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w wysokości ceny transakcyjnej w momencie transferu 
towarów lub usług na rzecz klienta. Wszelkie towary lub usługi sprzedawane w pakietach, które da się 
wyodrębnić w ramach pakietu, należy ujmować oddzielnie, ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny 
transakcyjnej należy co do zasady alokować do poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy 
wysokość przychodu jest zmienna, zgodnie z nowym standardem kwoty zmienne są zaliczane do przychodów, 
o ile istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu w wyniku 
przeszacowania wartości. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia 
kontraktu z klientem należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego 
kontraktu.Spółka ocenia wstępnie, że wpływ MSSF 15 na sprawozdanie finansowe będzie nieistotny. 
 
• MSSF 16 „Leasing”  

 
MSSF 16 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później. 

Spółka zastosuje MSSF 16 od 1 stycznia 2019 r. Standard nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię 
Europejską. 

Nowy standard zastępuje MSR 17 oraz interpretacje: KIMSF 4, SKI 15 i 27 i wprowadza jeden model ujęcia 
leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorcy, zgodnie, z którym wszystkie umowy spełniające definicję 
leasingu zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy będą ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
leasingobiorcy, chyba że wartość składnika aktywów będzie niska. Zgodnie z nowym standardem 
leasingobiorca ujmie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prawo do użytkowania składnika aktywów oraz 
zobowiązanie do zapłaty za to prawo. Sposób ujęcia leasingu w księgach rachunkowych leasingodawcy nie 
ulegnie zmianie.    
Według wstępnej oceny MSSF 16 nie będzie miał istotnego wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki ponieważ 
Spółka nie używa istotnych aktywów na podstawie umowy leasingu operacyjnego, nie mniej jednak  Spółka nie 
zakończyła jeszcze analizy wpływu. Szczegółowa analiza zostanie przeprowadzona w okresie 2018 – 2019 .  
 
Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje nie dotyczą działalności Spółki 
lub nie będą mieć wpływu. Są to: 

• Plany określonych świadczeń: Składki pracowników – Zmiany do MSR 19 
• MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” 
• Zmiany do MSSF 11 dotyczące nabycia udziału we wspólnej działalności 
• Zmiany do MSR 16 i MSR 38 dotyczące amortyzacji  
• Zmiany do MSR 16 i MSR 41 dotyczące upraw roślinnych 
• Zmiany do MSR 27 dotyczące metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach 

finansowych 
• Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem 

a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami 
• Roczne zmiany MSSF 2012-2014 
• Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 dotyczące wyłączenia z konsolidacji jednostek inwestycyjnych 
• Zmiany do MSR 12 dotyczące ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikających z niezrealizowanych strat 
• Zmiany do MSR 7 dotyczący inicjatywy w zakresie ujawnień – zmiana ta nie będzie miała wpływu na 

sprawozdanie finansowe ponieważ Spółka aktualnie prezentuje już uzgodnienie długu netto. 
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CZĘŚĆ 2 – Segmenty 
 

 
Informacje dotyczące segmentów działalności   

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury organizacyjnej Spółki, jej systemu sprawozdawczości 
wewnętrznej oraz funkcjonującego modelu zarządzania przyjęto, że działalność Spółki stanowi jeden segment 
operacyjny i sprawozdawczy, który można zdefiniować jako „Produkcja miedzi, metali szlachetnych i innych 
produktów hutnictwa”. 
 
Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na produkcji miedzi i srebra. Produkcja jest w pełni 
zintegrowanym technologicznie procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi 
półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie. Ruda miedzi wydobywana w kopalniach jest transportowana do 
zakładów przeróbki, gdzie następuje proces jej wzbogacania. W jego wyniku powstaje koncentrat miedzi, który 
jest dostarczany do hut gdzie jest przetapiany i rafinowany ogniowo na miedź anodową, która jest przerabiana 
w procesie rafinacji elektrolitycznej na katody miedziane. Z katod produkuje się walcówkę oraz wlewki okrągłe. 
Szlam anodowy, powstający w procesie elektrorafinacji miedzi, jest surowcem wyjściowym do produkcji metali 
szlachetnych. Powstające w procesach hutniczych pyły ołowionośne przerabiane są na ołów. Z przerobu 
zużytego elektrolitu uzyskuje się siarczan niklu oraz siarczan miedzi. Gazy z pieców hutniczych są 
wykorzystywane do produkcji kwasu siarkowego. Gospodarczo wykorzystywane są także żużle hutnicze, 
sprzedawane jako kruszywo drogowe. 

 
Rozliczenia dokonywane pomiędzy kolejnymi ogniwami procesu technologicznego oparte są na wycenie 
według kosztu wytworzenia, w związku z czym wewnętrzne jednostki organizacyjne (kopalnie, zakłady 
przeróbcze, huty) w cyklu produkcyjnym nie realizują zysków na sprzedaży.  

Dane finansowe przygotowywane dla celów sprawozdawczości zarządczej oparte są na tych samych zasadach 
rachunkowości, jakie stosuje się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zarząd Spółki jako organ 
odpowiedzialny za alokację zasobów oraz za wyniki finansowe Spółki dokonuje regularnych przeglądów 
finansowych raportów wewnętrznych w celu podejmowania głównych decyzji operacyjnych. 

W strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. występuje 11 Oddziałów, w tym kopalnie, zakłady 
wzbogacania rud, huty i Centrala. W Centrali realizowana jest sprzedaż podstawowych produktów Spółki 
tj. katod z miedzi elektrolitycznej, wlewków okrągłych, walcówki i srebra oraz funkcje wsparcia, w tym 
w szczególności zarządzanie aktywami finansowymi, scentralizowana obsługa finansowo – księgowa, 
marketingowa, prawna i inne. 
Miarą wyników segmentów analizowaną przez Zarząd Spółki jest Skorygowana EBITDA oraz wynik finansowy 
netto. Sposób kalkulacji miernika EBITDA skorygowana oraz EBITDA przedstawia tabela „Uzgodnienie EBITDA 
skorygowana”. 
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Produkcja podstawowych produktów 
 

 
2015 

 
2014 

Miedź elektrolityczna (tys. t), w tym: 574,3 
 

576,9 

 - miedź elektrolityczna ze wsadów własnych (tys. t) 420,5 
 

420,4 

Srebro (t): 1 283,2 
 

1 256,2 

Gotówkowy jednostkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie 
własnym - C1 (USD/funt) * 

 
1,47  

 
1,82 

  
* Koszt C1 uwzględnia koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, 
koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszone o wartość produktów 
ubocznych. 
 
Wyniki finansowe segmentu 
 

 
2015 

 
2014 

Przychody ze sprzedaży 15 939 
 

16 633 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej** (12 655) 
 

(13 120) 

Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (875) 
 

(818) 

Skorygowana EBITDA 4 163 
 

4 331 

(Strata) / zysk netto (2 788)  2 414 

    w tym:    

     (odpis)/odwrócenie odpisów z tytułu  
     utraty wartości aktywów trwałych 

(5 272)  (32) 

 
** Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów powiększone o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu. 

Uzgodnienie pozycji „EBITDA” oraz „Skorygowana EBITDA” (jako niezdefiniowanych przez MSSF) z pozycją 
„Wynik finansowy netto” (jako zdefiniowanej przez MSSF) oraz „Zysku netto ze sprzedaży” przedstawiają 
poniższe tabele: 

Uzgodnienie EBITDA skorygowana 

 
2015 

 
2014 

Wynik finansowy netto (2 788) 
 

2 414 

[–]Podatek dochodowy bieżący i odroczony (850) 
 

(948) 

[–] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (875) 
 

(818) 

[–] Koszty finansowe (158) 
 

(183) 

[–] Pozostałe przychody i koszty operacyjne (5 064) 
 

32 

[=] EBITDA 4 159  4 331 

[–] (Odpis)/odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte 
 w kosztach podstawowej działalności operacyjnej 

(4)  - 

[=] Skorygowana EBITDA 4 163 
 

4 331 

 

 2015 
 

2014 

Zysk netto ze sprzedaży 3 284 
 

3 513 

[–] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (875) 
 

(818) 

[=] EBITDA  4 159  4 331 

[–] (Odpis)/odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte 
 w kosztach podstawowej działalności operacyjnej 

(4)  - 

[=] Skorygowana EBITDA 4 163 
 

4 331 

  
 
Aktywa i zobowiązania segmentu 
 

 
2015 

 
2014 

Aktywa 33 120 
 

32 312 

Zobowiązania 12 841 
 

8 035 
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Zasady rachunkowości 

Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek 
od towarów i usług. W przypadku transakcji sprzedaży metali, w tym głównie produktów miedzianych i srebra, dla których 
cena zostanie ustalona po dniu ujęcia sprzedaży w księgach rachunkowych, przychody ujmuje się w wartości ustalonej na 
bazie cen terminowych z daty rozpoznania sprzedaży. Przychody ze sprzedaży korygowane są o wynik z rozliczenia 
instrumentów pochodnych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne. 

 

Spółka rozpoznaje przychody ze sprzedaży produktów gdy: 

– znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, wyrobów gotowych i materiałów zostały 
przekazane nabywcy, 

– Spółka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi  produktami w stopniu, w jakim funkcję taką 
realizuje wobec zapasów, do których ma prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, 

– kwotę przychodów można wycenić wiarygodnie, 
– istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,  
– koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z transakcją, można wycenić w sposób 

wiarygodny. 
 
Rozpoznanie przychodu następuje w momencie przekazania ryzyk i korzyści wynikających z praw własności  do produktów, 
a moment ten uzgadniany jest z kontrahentem w umowie sprzedaży, z reguły poprzez określenie akceptowanej przez obie 
strony formuły Incoterms mającej zastosowanie dla danej transakcji. Incoterms, jako zbiór międzynarodowych reguł, 
określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie, określają m.in. moment 
przeniesienia ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Najczęściej stosowanymi przez 
Spółkę formułami Incoterms dla poszczególnych asortymentów są dla: 

koncentratu miedzi:  
CIF; transport morski; rozpoznanie przychodu następuje z chwilą umieszczenia towaru na pokładzie statku wskazanego 
przez sprzedającego,  
DAP; transport lądowy; rozpoznanie przychodu następuje z chwilą, gdy w uzgodnionym miejscu towar został udostępniony 
kupującemu do rozładunku ze środka transportu, którym towar został przetransportowany,  

katod miedzianych: 
CIF, CFR; transport morski; rozpoznanie przychodu następuje z chwilą umieszczenia towaru na pokładzie statku wskazanego 
przez sprzedającego, 
DAP; transport lądowy; rozpoznanie przychodu następuje z chwilą gdy w uzgodnionym miejscu towar został udostępniony 
kupującemu do rozładunku ze środka transportu, którym towar został przetransportowany ,  

wyrobów z miedzi: 
DAP; rozpoznanie przychodu następuje z chwilą postawienia towaru do dyspozycji kupującego, w uzgodnionym miejscu, na 
przybywającym środku transportu,  
FCA; rozpoznanie przychodu następuje z chwilą, gdy towar został załadowany na środek transportu podstawiony przez 
kupującego, 

metali szlachetnych: 
FCA; rozpoznanie przychodu następuje z chwilą, gdy towar został załadowany na środek transportu podstawiony przez 
kupującego 
 
 
Przychody ze sprzedaży – podział według asortymentu 
 

 

2015 
 

2014 

Miedź 12 498 

 

13 217 

Srebro 2 394 

 

2 471 

Złoto 373 

 

327 

Usługi 86 

 

83 

Pozostałe 588 

 

535 

RAZEM 15 939 
 

16 633 
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Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców 
 
 

 
2015   2014 

Europa     
 

Polska  3 677   3 490 

Niemcy 2 827   3 470 

Wielka Brytania 1 426   1 622 

Czechy  1 319   1 394 

Francja 617   710 

Włochy 525   595 

Węgry 650   591 

Szwajcaria 480   452 

Austria 672   235 

Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona) 69   572 

Ameryka Północna     
 

Stany Zjednoczone Ameryki 651   181 

Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona) 1   - 

Azja      
Chiny 2 496   2 397 

Turcja 176   493 

Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona) 236   26 

Australia 115   400 

Afryka 2   5 

Razem 15 939   16 633 

 
 
Główni klienci  

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz w okresie porównawczym z żadnym odbiorcą nie 
zrealizowano przychodów przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Spółki. 
 
 
Aktywa trwałe – podział geograficzny 

Rzeczowe aktywa trwałe KGHM Polska Miedź S.A. zlokalizowane są na terenie Polski. 
 
 
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne  
 
 

 

2015 
 

2014 

Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi 2 442 

 

2 179 

Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe 39 

 

24 
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CZĘŚĆ 3 – Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz inwestycji 
w jednostki zależne 

 

 
Ocena ryzyka utraty wartości aktywów w kontekście kapitalizacji giełdowej 
 
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, KGHM Polska Miedź S.A. uznaje jako przesłankę do przeprowadzenia testów na 
utratę wartości bilansowej aktywów Spółki znaczący (tj. o ponad 20%) lub przedłużający się (tj. utrzymujący się przez okres co 
najmniej 12 miesięcy) spadek kapitalizacji giełdowej w stosunku do wartości bilansowej aktywów netto. 

Wycena giełdowa Spółki w 2015 r. kształtowała się poniżej wartości bilansowej aktywów netto Spółki, a spadek kursu akcji 
pomiędzy 31 grudnia 2014 r. a 31 grudnia 2015 r. był znaczący i wyniósł 42 %. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość  
kapitalizacji giełdowej kształtowała się znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto Spółki i wyniosła 43% aktywów 
netto. 

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadził analizę czynników mających największy wpływ na spadek kapitalizacji 
giełdowej. Jednym z kluczowych elementów, który negatywnie wpłynął na kapitalizację giełdową Spółki był spadek notowań 
surowców. Wśród analizowanych czynników można wskazać również takie, które korzystnie wpływają na zyskowność 
prowadzonej działalności a tym samym na wartość majątku Spółki. Wśród nich wymienić należy: osłabienie kursu PLN 
w relacji do USD towarzyszące spadkowi notowań surowców, stabilny poziom produkcji oraz dużą zasobność złóż 
posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki Zarząd Spółki przeprowadził testy na utratę wartości dla poniższych aktywów 
wykazanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które są narażone na spadek cen surowców. 

Testowane aktywa Wartość 
odzyskiwalna 

Wartość bilansowa 
na 31 grudnia 2015 r. 

Wartość odzyskiwalna 
na 31 grudnia 2015 r. 

Odpis z tytułu 
utraty 
wartości  

Aktywa górniczo-hutnicze 
KGHM Polska Miedź S.A.  

Wartość użytkowa 12 517 Wartość odzyskiwalna 
wyższa od wartości 

bilansowej 

0 

Udziały w spółce zależnej 
Fermat 1 S.a.r.l. 

Wartość godziwa 
pomniejszona 
o  koszty 
doprowadzenia 
do zbycia 

9 624 4 770 4 854 

 

 
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE W TEŚCIE NA UTRATĘ WARTOŚCI Ośrodka 
Wypracowującego Środki Pieniężne (OWSP) – AKTYWA GÓRNICZO-HUTNICZE  

Założenie Poziom przyjęty w teście 

Notowania cen miedzi 

Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych 
założeń makroekonomicznych opracowanych na podstawie dostępnych 
wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa 
prognoza jest przygotowywana dla okresu 2016 – 2020, natomiast od 2021r. 
jest przyjmowana na poziomie stałej prognozy długoterminowej w wysokości 
7 075 USD/t. 

Notowania cen srebra 

Ścieżka cenowa dla srebra została przyjęta na podstawie wewnętrznych 
założeń makroekonomicznych opracowanych na podstawie dostępnych 
wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa 
prognoza jest przygotowywana dla okresu 2016 – 2018, natomiast od 2019 r. 
jest przyjmowana na poziomie stałej prognozy długoterminowej w wysokości 
16 USD/troz. 

Stopa dyskonta 
7,5% - jest to poziom realnej stopy dyskonta przed opodatkowaniem, z uwagi 
na to, że przepływy środków pieniężnych przyjęte w modelu zostały przyjęte 
w  ujęciu realnym. 

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA OPERACYJNE W OKRESIE PROGNOZY 

Założenie Poziom przyjęty w teście 

Okres prognozy 
Przyjęto 5-letni okres szczegółowej prognozy przypadający na lata 2016-2020, 
w oparciu o założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2016 r. oraz 
założenia produkcyjne do 2020 r. 

Średni koszt gotówkowy produkcji miedzi 
 w koncentracie C1* 

1,66 USD/funt (średnia w okresie szczegółowej prognozy w latach 2016 -2020). 

Poziom nakładów inwestycyjnych 
odtworzeniowych 

Łączny poziom nakładów odtworzeniowych przyjętych do testu w okresie 
szczegółowej prognozy (lata 2016-2020) wynosi 6 246 mln PLN. 

Stopa wzrostu / spadku po okresie prognozy 
-2%, co wynika z planowanego spadku produkcji miedzi w koncentratach 
własnych w okresie życia kopalni (do 2055 roku). 

*Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty 
transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową 
hutniczo  – rafinacyjną (TC/RC) 
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W wyniku przeprowadzonego testu dla aktywów górniczo - hutniczych KGHM Polska Miedź S.A. ustalona 
wartość użytkowa przekroczyła wartość bilansową testowanych aktywów, co nie dało podstaw do dokonania 
odpisu z tytułu utraty wartości. 

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej aktywów operacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. 
pokazuje, że kluczowymi założeniami przyjętymi do testu na utratę wartości są przyjęte ścieżki cenowe oraz 
stopa dyskonta. Założenia dotyczące ścieżek cenowych, jak i stopy dyskonta zostały przyjęte z uwzględnieniem 
profesjonalnej oceny Zarządu co do kształtowania się tych wielkości w przyszłości, co zostało odzwierciedlone 
w kalkulacji wartości odzyskiwalnej.  

Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości aktywów operacyjnych w kolejnych okresach 
sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna osiągnęłaby wartość równą wartości bilansowej 
aktywów w sytuacji gdy stopa dyskonta wzrosłaby o około 3,5 punktu procentowego w odniesieniu do 
przyjętych założeń lub gdy cena miedzi zarówno w okresie jak i poza okresem szczegółowej prognozy byłaby 
niższa o około 8% w odniesieniu do przyjętych założeń. 

 

Testy na utratę wartości akcji i udziałów jednostek zależnych 

W celu ustalenia wartości odzyskiwalnej akcji i udziałów Zarząd dokonał szacunku wartości godziwej na bazie 
prognozowanych zdyskontowanych przepływów pieniężnych, których oczekuje z tytułu utrzymywania inwestycji.  

W okresie bieżącym, w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości akcji i udziałów, 
Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości inwestycji w jednostki zależne. Wycena do wartości godziwej zakwalifikowana 
została do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.  

Przeprowadzone na dzień sprawozdawczy testy na utratę wartości dotyczyły: 

§ Udziałów w spółce Fermat 1 S.a.r.l. (holding posiadający udziały w KGHM INTERNALIONAL LTD. oraz KGHM Ajax Mining 
Inc.), 

§ Udziałów w spółce Energetyka Sp. z o.o., 

§ Akcji spółki METRACO S.A. 

 

Test na utratę wartości udziałów w spółce Fermat 1 S.a.r.l. („Fermat 1”) 

Spółka Fermat 1 została utworzona w 2011 r. w związku z procesem tworzenia struktury holdingowej związanej z akwizycją 
spółki Quadra FNX Mining. W 2012 r. dokonano realizacji transakcji nabycia akcji Quadra FNX Mining (obecnie KGHM 
INTERNALIONAL LTD.). Przedmiotem działalności nabytej grupy spółek jest produkcja górnicza metali (m.in. miedzi, złota, 
niklu, platyny) w kopalniach eksploatowanych na terenie USA, Kanady, Chile, z których największe to kopalnia Robinson, 
Morrison, Franke i Carlota oraz projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej, z których najistotniejsze to Sierra Gorda w Chile 
oraz Victoria w Kanadzie. Oprócz tego do struktury Grupy Fermat 1 należy także projekt w fazie przedoperacyjnej Ajax, 
realizowany poprzez spółkę KGHM AJAX MINING INC. W związku z połączeniem spółek 0929260 B.C U.L.C. i KGHM 
INTERNATIONAL LTD. w dniu 31 grudnia 2015 r., w skład utworzonej po połączeniu Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. na 
dzień 31 grudnia 2015 r. wchodziły zarówno kopalnie i projekty w fazie przedoperacyjnej funkcjonującej poprzednio spółki 
KGHM INTERNATIONAL LTD., wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda oraz spółka KGHM AJAX MINING INC. 

Kluczową przesłanką do przeprowadzenia testów na utratę wartości udziałów w Fermat 1 był spadek rynkowych cen miedzi, 
srebra, molibdenu i innych surowców.  

Dla potrzeb oceny ryzyka utraty wartości udziałów w Fermat 1 wartość godziwa inwestycji w KGHM INTERNATIONAL LTD. 
została oszacowana na podstawie sumy wartości godziwej poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne 
w  ramach KGHM INTERNATIONAL LTD. pomniejszonej o zobowiązania i powiększonej o inne aktywa. 

Wartość udziałów w Fermat 1 wykazywana jest w cenie nabycia i na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 9 624 mln PLN. 

Dla potrzeb oszacowania wartości godziwej aktywów Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. wyodrębniono następujące ośrodki 
generujące środki pieniężne (OWSP): 

§ Kopalnia Robinson, 

§ Zagłębie Sudbury, w skład którego wchodzi działająca kopalnia Morrison, kopalnia w trakcie procesu zamykania 
McCreedy oraz projekt w fazie przedoperacyjnej Victoria, 

§ Kopalnia Franke, 

§ Kopalnia Carlota, 

§ Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda, 

§ Projekt Ajax, realizowany przez spółkę KGHM AJAX MINING INC. 

Na potrzeby ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów w poszczególnych OWSP w przeprowadzonym teście dokonano 
wyceny do wartości godziwej (pomniejszonej o koszty doprowadzenia do zbycia) wykorzystując podejście dochodowe tj. 
metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  

Wartość godziwa została zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej. 
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE W TEŚCIE NA UTRATĘ WARTOŚCI 

Założenie Poziom przyjęty w teście 

Notowania cen miedzi 

Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych 
założeń makroekonomicznych opracowanych na podstawie dostępnych 
wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa 
prognoza jest przygotowywana dla okresu 2016 – 2020, natomiast od 
2021 r. jest przyjmowana na poziomie stałej prognozy długoterminowej  
w wysokości 7 075 USD/t. 

 

POZOSTAŁE KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DLA SZACOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ AKTYWÓW OWSP 

Założenie Robinson Sudbury Franke Carlota 
Sierra 
Gorda 

KGHM 
AJAX 

Okres życia kopalni / okres 
prognozy 

11 lat 19 lat 4 lata 5 lat 40 lat 21 lat 

Poziom produkcji miedzi w okresie 
życia kopalni  [ tys. t] 

531  378  66  14  10 750  1 090  

Średnia marża operacyjna w 
okresie życia kopalni 

33,6% 62,3% -9,1% 27,4% 41,8% 41,9% 

Poziom nakładów inwestycyjnych 
do poniesienia w okresie życia 
kopalni  [mln USD] 

805 1 446 5  - 

5 623 
(głównie do 
poniesienia 

w latach 
2017-2020) 

1 544 

Zastosowana stopa dyskonta po 
opodatkowaniu dla aktywów w 
fazie operacyjnej 

9% 8% 11% 10% 8% - 

Zastosowana stopa dyskonta po 
opodatkowaniu dla aktywów w 
fazie przedoperacyjnej 

- 12% - - 11% 9% 

Koszty doprowadzenia do 
sprzedaży 

2% 

 

Wyniki przeprowadzonego testu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela: 

Elementy testu mln USD mln PLN 

Wartość godziwa OWSP  Grupy KGHM INTERNATIONAL 
LTD. 

1 160 4 525 

Środki pieniężne 28 109 
Inne aktywa obrotowe 247 963 
Inne aktywa trwałe 2 075 8 095 
(A) Suma wartości godziwej aktywów Grupy KGHM 
INTERNATIONAL LTD. 

3 510 13 692 

Wartość godziwa zobowiązań z tytułu zadłużenia Grupy 
KGHM INTERNATIONAL LTD. 

3 121 12 175 

Inne zobowiązania krótkoterminowe 129 503 
Inne zobowiązania długoterminowe 271 1 057 
(B) Suma wartości godziwej zobowiązań Grupy KGHM 
INTERNATIONAL LTD. 

3 521 13 735 

(A-B) Wartość godziwa aktywów netto KGHM 
INTERNATIONAL LTD.  

(11) (43) 

Szacunkowe koszty doprowadzenia do zbycia 25 97 
Wartość odzyskiwalna inwestycji w KGHM 
INTERNATIONAL LTD. 

 4 770 

Wartość bilansowa inwestycji w Fermat 1  9 624 

Odpis tytułu utraty wartości udziałów w Fermat 1  4 854 

 
Odpis ujęto w pozycji pozostałe koszty operacyjne sprawozdania z wyniku (Nota 4.2). 

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości godziwej inwestycji w KGHM INTERNATIONAL LTD. pokazuje, że 
kluczowymi założeniami przyjętymi do testu na utratę wartości są przyjęte ścieżki cenowe oraz stopa 
dyskonta. Założenia dotyczące ścieżek cenowych, jak i stopy dyskonta zostały przyjęte z uwzględnieniem 
profesjonalnej oceny Zarządu co do kształtowania się tych wielkości w przyszłości, co zostało odzwierciedlone 
w kalkulacji wartości odzyskiwalnej. Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości aktywów operacyjnych 
w kolejnych okresach sprawozdawczych stwierdzono, że przyjęcie stóp dyskonta na poziomie wyższym 
średnio o 1 punkt procentowy skutkowałoby kwotą odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w Fermat 1 na 
poziomie 6 128 mln PLN, natomiast przyjęcie ścieżek cenowych na poziomie niższym średnio o 1% 
skutkowałoby kwotą odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w Fermat 1 na poziomie 5 463 mln PLN. 
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Test na utratę wartości akcji Metraco S.A. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym negatywna zmiana przepływów operacyjnych Metraco S.A. stanowiła podstawę do 
przeprowadzenia testu na utratę wartości akcji spółki, której wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 420 mln 
PLN. Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości godziwej akcji 
wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W TEŚCIE NA UTRATĘ WARTOŚCI 

Założenie Poziom przyjęty w teście 

Okres prognozy 
Przyjęto 5-letni okres szczegółowej prognozy przypadający na lata 2016-
2020, w oparciu o założenia planu Metraco S.A. zatwierdzonego przez 
Radę Nadzorczą spółki. 

Średnia marża operacyjna w okresie prognozy 0,56%  
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie 
prognozy 

62 mln PLN   

Stopa dyskonta 
5,04%- jest to poziom realnej stopy dyskonta, z uwagi na to, że przepływy 
środków pieniężnych przyjęte w modelu zostały przyjęte w ujęciu 
realnym. 

Stopa wzrostu po okresie prognozy 1% 

 

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości akcji Metraco S.A. ustalona wartość odzyskiwalna 
przekroczyła wartość bilansowa testowanych aktywów, co nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu 
utraty wartości. 

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej akcji Metraco S.A. pokazuje, że kluczowymi 
założeniami przyjętymi do testu na utratę wartości jest poziom wyniku operacyjnego w okresie prognozy oraz 
stopa dyskonta. Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości akcji Metraco S.A. w kolejnych okresach 
sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna byłaby niższa niż wartość bilansowa w sytuacji gdy 
średnia marża operacyjna w okresie prognozy spadłaby o ponad 55% w odniesieniu do przyjętych założeń lub 
stopa dyskonta wzrosłaby o około 4,5 punktu procentowego w odniesieniu do przyjętych założeń. 

Test na utratę wartości udziałów Energetyka Sp. z o.o. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym zmiany modelu biznesowego wpływające na przyszłe przepływy operacyjne stanowiły 
podstawę do przeprowadzenia testu na utratę wartości udziałów spółki, których wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 
r. wynosiła 505 mln zł. Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny 
wartości godziwej udziałów wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W TEŚCIE NA UTRATĘ WARTOŚCI 

Założenie Poziom przyjęty w teście 

Okres prognozy 
Przyjęto 5-letni okres szczegółowej prognozy przypadający na lata 2016-
2020, w oparciu o założenia planu strategicznego Energetyka Sp. z o.o. 
zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą spółki. 

Średnia marża operacyjna w okresie prognozy 3,96 % 
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie 
prognozy 

250 mln PLN   

Stopa dyskonta 
3,51% - jest to poziom realnej stopy dyskonta, z uwagi na to, że przepływy 
środków pieniężnych przyjęte w modelu zostały przyjęte w ujęciu 
realnym. 

Stopa wzrostu po okresie prognozy 2% 
 
W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości udziałów Energetyka Sp. z.o.o. ustalona wartość 
odzyskiwalna przekroczyła wartość księgową testowanych aktywów, co nie dało podstaw do dokonania odpisu 
z tytułu utraty wartości. 

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej udziałów Energetyka Sp. z o.o. pokazuje, że 
kluczowymi założeniami przyjętymi do testu na utratę wartości jest średnia marża EBIT oraz stopa dyskonta. 
Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości udziałów Energetyka Sp. z o.o. w kolejnych okresach 
sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna byłaby równa wartości bilansowej w sytuacji gdy 
stopa dyskonta wzrosłaby o około 1,84 punktu procentowego w odniesieniu do przyjętych założeń lub gdy 
średnia marża operacyjna w okresie prognozy byłaby niższa o około 1,91 punktu procentowego w odniesieniu 
do przyjętych założeń.  
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CZĘŚĆ 4 – Noty objaśniające do sprawozdań z wyniku i całkowitych dochodów 
 

 
 

Nota 4.1 Koszty według rodzaju 
  

	
	

2015 
	

2014 

Nota 9.3 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych* 910 
	

818 

Nota 11.1 Koszty świadczeń pracowniczych    2 992 
	

3 022 

	
Zużycie materiałów i energii w tym: 5 481 

	
5 870 

	
     Wsady obce 3 352 

	
3 688 

	
     Energia i czynniki energetyczne 735 

	
782 

	
Usługi obce w tym: 1 420 

	
1 378 

	
     Koszty transportu 233 

	
234 

	
     Remonty, konserwacje i serwisy 409 

	
398 

	
     Górnicze roboty przygotowawcze 388 

	
360 

Nota 5.2 Podatek od kopalin 1 439 
	

1 520 

Nota 5.2 Pozostałe podatki i opłaty 385 
	

376 

	
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 49 

	
51 

	
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 21 

	
21 

	
Pozostałe koszty 85 

	
37 

	
Razem koszty rodzajowe 12 782 

	
13 093 

	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 147 

	
136 

	
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku  (+/-) (156) 

	
34 

 
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) (118) 

	
(143) 

	
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów  
i materiałów, sprzedaży oraz ogólnego zarządu w tym: 

12 655 
	

13 120 

	
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 809 

	
12 265 

	
Koszty sprzedaży 115 

	
120 

	 Koszty ogólnego zarządu 731 	 735 

  
	
*Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ujęta w kosztach rodzajowych w kwocie 910 mln PLN została 
rozliczona w wynik finansowy w kwocie 875 mln PLN, pozostała kwota została ujęta w zapasach oraz rzeczowych 
i niematerialnych aktywach trwałych 
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Nota 4.2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 

 
 

2015 
 

2014 

Nota 7.2 Zyski z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 117  241 

 
Zyski z różnic kursowych z wyceny zobowiązań innych niż 
zadłużenie 

159 
 

157 

 Odsetki od udzielonych pożyczek  226  48 

 Przychody z dywidend 32  45 

 
Opłaty i prowizje z tytułu refakturowania kosztów gwarancji 
bankowych zabezpieczających zobowiązania 

35  23 

 
Pozostałe 110 

 
59 

 
Ogółem pozostałe przychody operacyjne  679 

 
573 

  
  

  
Nota 7.2 Straty z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 319 

 
420 

Nota 7.3 Odpis z tytułu utraty wartości aktywów dostępnych do sprzedaży  262  2 

Część 3 Odpis z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych  4 928  30 

 Pozostałe 234 
 

89 

 Ogółem pozostałe koszty operacyjne  5 743 
 

541 

    
  

 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej  (5 064) 
 

32 

  
 

 
Nota 4.3 Koszty finansowe 

 
  

 
2015 

 
2014 

Odsetki od zadłużenia 31 
 

8 

Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia 29 
 

124 

Pozostałe koszty finansowe 98  51 

Koszty finansowe ogółem 158 
 

183 
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CZĘŚĆ 5 – Opodatkowanie 
 

 
Nota 5.1 Podatek dochodowy w sprawozdaniu z wyniku 
 

Zasady rachunkowości 

Podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony. 
Podatek bieżący wyliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym.  

 
 

  
2015 

 
2014 

 

Podatek bieżący 784 
 

859 

 
Podatek odroczony  66 

 

89 

 

Podatek dochodowy 850 
 

948 

 
 
KGHM Polska Miedź S.A. zapłaciła w 2015 r. do właściwego urzędu skarbowego podatek dochodowy  
w wysokości 880 mln PLN (w 2014 r. 853 mln PLN). 

 

W tabeli poniżej zaprezentowano identyfikację różnic między podatkiem dochodowym od zysku przed 
opodatkowaniem a podatkiem dochodowym, wyliczonym według zasad wynikających z Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych: 

 

Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej 

 
2015 

 
2014 

 (Strata)/ zysk przed opodatkowaniem (brutto) (1 938)  3 362 

Podatek wyliczony wg stawki (2015; 19%, 2014: 19%) (368)  639 

Podatkowe skutki przychodów księgowych, które nie podlegają opodatkowaniu (14)  (20) 

Podatkowe skutki kosztów księgowych, które nie stanowią kosztów uzyskania 
przychodów w tym: 
 

1 233 
 

339 

      odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki zależne 
 

936  6 

      podatek od wydobycia niektórych kopalin      274  289 

Korekta podatku za poprzednie okresy  (1)  (10) 

Podatek dochodowy w wyniku finansowym 
[efektywna stawka wyniosła (43,86) % ( w roku 2014: 28,20%) (straty)/zysku 
brutto] 

850 
 

948 
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Nota 5.1.1 Odroczony podatek dochodowy 
 

Zasady rachunkowości Ważne oszacowania i założenia 

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek 
i  przepisów podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać 
wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany a  zobowiązanie 
rozliczone, przyjmując za podstawę stawki i przepisy podatkowe, które 
obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.  

Zobowiązania i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
tworzone są od różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową 
aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu 
finansowym, za wyjątkiem różnic przejściowych wynikających 
z  początkowego ujęcia aktywa czy zobowiązania w transakcji niestanowiącej 
połączenia przedsięwzięć.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest 
prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód 
do opodatkowania, który umożliwi potrącenie różnic przejściowych 
lub wykorzystanie strat podatkowych. 

Kompensaty aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego 
dokonuje się, gdy Spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł do 
przeprowadzenia kompensaty należności i zobowiązań z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego oraz, gdy aktywa i zobowiązania z  tytułu podatku 
odroczonego dotyczą podatku dochodowego nałożonego na daną 
jednostkę przez tę samą władzę podatkową. 

Prawdopodobieństwo realizacji aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi 
zyskami podatkowymi opiera się na budżecie 
Spółki. Spółka ujęła w księgach aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego do wysokości, 
do której jest prawdopodobne, iż osiągnie zysk do 
opodatkowania, który pozwoli na potrącenie 
ujemnych różnic przejściowych. 
 

 

     
  

2015 
 

2014 

 

Nadwyżka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, z tego: 

111 
 

98 

 
   aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
    na początek okresu  

989 
 

892 

 
   zobowiązania z tytułu odroczonego  podatku dochodowego 
    na początek okresu  

(878) 
 

(794) 

 Ujęcie w wyniku finansowym (66) 
 

(89) 

 Ujęcie w pozostałych całkowitych dochodach 96 
 

102 

 
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego na koniec okresu, z tego: 

141 
 

111 

 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 934 
 

989 

 
zobowiązania z tytułu odroczonego  podatku dochodowego na koniec 
okresu (793)  (878) 

       
 
Terminy realizacji aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

 

	
2015  2014 

O okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu 
sprawozdawczego (5)  (60) 

 
O okresie realizacji do 12 miesięcy od zakończenia okresu 
sprawozdawczego 

146 
 

171 

Razem 141  111 
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Zmiana stanu aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego  

 

 

1 stycznia 2014 

Uznanie/(Obciążenie)  

31 grudnia 2014 

 Uznanie/(Obciążenie) 

31 grudnia 2015 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

 wynik 
finansowy 

  pozostałe 
całkowite 

dochody 

 
 wynik 

finansowy 

  pozostałe 
całkowite 

dochody 

Rezerwa na likwidację kopalń i innych obiektów 
technologicznych 

106 92 - 
 

198 (21) - 177 

Wycena transakcji terminowych 309 (98) -  211 (121) - 90 

Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami 
amortyzacyjnymi rzeczowych aktywów trwałych 35 (6) - 

 
29 10 - 39 

Zobowiązania na przyszłe świadczenia pracownicze 290 13 68  371 4 (14) 361 

Pozostałe 152 25 3  180 64 23 267 

Razem 892 26 71  989 (64) 9 934 

  

 

 
1 stycznia 2014 

            (Uznanie)/Obciążenie  

31 grudnia 2014 

   (Uznanie)/Obciążenie 

31 grudnia 2015 
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 

 wynik 
finansowy 

  pozostałe 
całkowite 

dochody 

 
 wynik 

finansowy 

  pozostałe 
całkowite 

dochody 

Wycena transakcji terminowych 157 (66) -  91 (61) - 30 

Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających 118 - (54)  64 - (64) - 

Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami 
amortyzacyjnymi rzeczowych aktywów trwałych 

514 176 - 
 

690 46 - 736 

Pozostałe 5 5 23  33 17 (23) 27 

Razem 794 115 (31)  878 2 (87) 793 
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Nota 5.2 Pozostałe podatki i opłaty 
 

W poniższej tabeli zaprezentowano Podatek od wydobycia niektórych kopalin, którym obciążona jest Spółka. 

  2015 2014 
Podstawa kalkulacji 

podatku 
Stawka podatku  

Prezentacja 
 w pozycji sprawozdania 

 z wyniku 

Podatek od 
wydobycia niektórych 

kopalin, z tego: 
1 439 1 520   

średnioważona stawka 
podatku obliczona dla 

każdego okresu 
sprawozdawczego* 

Podatek od kopalin 
w kosztach według 

rodzaju 
zaprezentowanych  

w nocie 4.1. 

- miedź 1 135 1 218 

Ilość miedzi zawartej w 
wyprodukowanym 

koncentracie, wyrażona w 
tonach 

- srebro  304 302 

Ilość srebra zawartego w 
wyprodukowanym 

koncentracie, wyrażona w 
kilogramach 

*zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

Podatek od wydobycia niektórych kopalin naliczany jest od ilości miedzi i srebra zawartej 
w wyprodukowanym koncentracie i jego wysokość jest uzależniona od notowań tych metali i kursu USD/PLN. Podatek obciąża 
koszt wytworzenia produktu podstawowego, jednak nie stanowi kosztu uzyskania przychodów do celów kalkulacji obciążeń 
z tytułu CIT. 

Pozostałe podatki i opłaty prezentowały się następująco: 

 
2015  2014 

Podstawowa opłata za wydobycie kopalin 107 
 

103 

Podatek akcyzowy 47  51 

Podatek od nieruchomości 136  130 

Inne podatki i opłaty 95  92 

Razem  385 
 

376 

 
Nota 5.3 Należności i zobowiązania z tytułu podatków 
 

Zasady rachunkowości 

Należności z tytułu podatków obejmują należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT. 

Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres 
sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty. 

Zobowiązania z tytułu podatków obejmują zobowiązania Spółki wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 
tym  podatku u źródła, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec Izby Celnej z tytułu podatku od wydobycia 
niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego.  

Zobowiązania niezaliczone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

 
2015 

 
2014 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 45 
 

- 

Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
367  

312 

Należności z tytułu podatków 412 
 

312 
 

   

 
2015 

 
2014 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych - 
 

56 

Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń  

450 
 

466 

Zobowiązania podatkowe 450 
 

522 
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 CZĘŚĆ 6 – Inwestycje w jednostki zależne   
 

 
Nota 6. 1 Jednostki zależne 

 
Zasady rachunkowości 

Za jednostki zależne w sprawozdaniu finansowym Spółki uznaje się te jednostki, nad którymi Spółka sprawuje bezpośrednio kontrolę. 
W sprawozdaniu finansowym inwestycje w jednostkach zależnych, niezakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży, ujmuje się w cenie 
nabycia powiększonej o udzielone dopłaty bezzwrotne, w tym na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki zależnej, 
pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Utratę wartości ocenia się poprzez porównanie wartości bilansowej z wyższą z dwóch kwot: 
- wartością godziwą, pomniejszoną o koszty zbycia i  
- wartością użytkową. 

 

 

Akcje, udziały i certyfikaty 
inwestycyjne 

w jednostkach zależnych 

Stan na 1 stycznia 2014 r. 11 777 

Nabycie, objęcie udziałów lub akcji 27 

Dokonanie odpisów aktualizujących (30) 

Inne 4 

Stan na 31 grudnia 2014 r. 11 778 

Nabycie, objęcie udziałów lub akcji 61 

Dokonanie odpisów aktualizujących (4 928) 

Inne (53) 

Stan na 31 grudnia 2015 r. 6 858 

    
 

Najistotniejsze inwestycje w jednostki zależne (udział bezpośredni) 
            2015    2014 

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności 
Wartość bilansowa 

akcji/udziałów/ 
certyfikatów inwestycyjnych 

 
 

Wartość bilansowa 
akcji/udziałów/ 

certyfikatów 
inwestycyjnych 

Fermat 1 S.á r.l. Luksemburg działalność holdingowa związana z 
Grupą KGHM INTERNATIONAL LTD. 

4 770 
 

9 624 

"Energetyka"  
 sp. z o.o. 

Lubin 
wytwarzanie, dystrybucja 
i  sprzedaż energii elektrycznej i 
cieplnej 

505 

 

488 

Metraco S.A. 
(wcześniej KGHM 
Metraco S.A.) 

Legnica 
handel, usługi agencyjne oraz 
przedstawicielskie 

421 
 

421 

KGHM I FIZAN  Wrocław  

lokowanie środków pieniężnych w 
papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego i inne prawa 
majątkowe  

377 

 

377 

 Na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 31 grudnia 2014 r. udział % w kapitale zakładowym i posiadanych praw głosu 
w wymienionych powyżej jednostkach zależnych wynosił 100 %. 
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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. 
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CZĘŚĆ 7 – Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym 
 

 
Nota 7.1 Instrumenty finansowe  

 

	 	 	
2015 

	
2014 

 	
Aktywa finansowe wg kategorii 
MSR 39 

Dostępne  
do sprzedaży 

W wartości 
godziwej do 

wyniku 
finansowego 

Pożyczki 
i należności 

finansowe 

Instrumenty 
zabezpieczające Razem 

	

Dostępne 
 do sprzedaży 

W wartości 
godziwej do 

wyniku 
finansowego 

Pożyczki 
i należności 

finansowe 

Instrumenty 
zabezpieczające Razem 

	
Długoterminowe 579 11 7 041 106 7 737 

	
931 - 2 308 190 3 429 

Nota 6.2	 	 Pożyczki udzielone - - 6 750 - 6 750 

	
- - 2 042 - 2 042 

Nota 7.2	
	

Pochodne instrumenty finansowe - 11 - 106 117 

	
- - - 190 190 

Nota 7.3	
	

Inne instrumenty finansowe 
wyceniane w wartości godziwej 

579 - - - 579 

	

931 - - - 931 

Nota 7.4	
	

Pozostałe aktywa finansowe  - - 291 - 291 

	
- - 266 - 266 

	
Krótkoterminowe - - 1 584  6 1 590 

	
- 24 1 825 243 2 092 

Nota 10.2	
	

Należności od odbiorców - - 1 000 - 1 000 

	
- - 1 407 - 1 407 

Nota 7.2	
	

Pochodne instrumenty finansowe  - - -  6 6 

	
- 24 - 243 267 

Nota 8.5	
	

Środki pieniężne i ekwiwalenty - - 158 - 158 

	
- - 85 - 85 

	 	
Pozostałe aktywa finansowe  - - 426 - 426 

	
- - 333 - 333 

	
Razem 579 11 8 625  112 9 327 

	
931 24 4 133 433 5 521 

 
	 	 	 	 	

2015 
	

2014 

 	
Zobowiązania finansowe wg kategorii  
MSR 39 	

Według 
zamortyzowanego 

kosztu                              

Instrumenty 
zabezpieczające 

Razem 

	

W wartości 
godziwej do 

wyniku 
finansowego 

Według 
zamortyzowanego 

kosztu                              

Instrumenty 
zabezpieczające 

Razem 

	
Długoterminowe - - 3 733 1 328 5 061 

	
- 174 1 174 1 348 

Nota 8.4	
	

Zobowiązania z tytułu zadłużenia - - 3 554 1 170 4 724 

	
- - 1 052 1 052 

Nota 7.2	
	

Pochodne instrumenty finansowe - - - 158 158 

	
- - 122 122 

Nota 12.4	
	

Pozostałe zobowiązania finansowe - - 179 - 179 

	
- 174 - 174 

	
Krótkoterminowe - - 3 498 48 3 546 

	
26 2 244 10 2 280 

Nota 8.4	
	

Zobowiązania z tytułu zadłużenia - - 2 098 - 2 098 

	
- 1 056 - 1 056 

Nota 7.2	
	

Pochodne instrumenty finansowe - - - 48 48 

	
26 - 10 36 

Nota 10.3	
	

Zobowiązania wobec dostawców - - 1 318 - 1 318 

	
- 1 109 - 1 109 

Nota 12.4	
	

Pozostałe zobowiązania finansowe - -  82 - 82 

	
- 79 - 79 

	
Razem - - 7 231 1 376 8 607 

	
26 2 418 1 184 3 628 
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Nota 7.2 Pochodne instrumenty finansowe 

 
Zasady rachunkowości 

Pochodne instrumenty finansowe zalicza się do aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, o ile 
nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające.  

Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży instrumentów pochodnych ujmuje się na dzień przeprowadzenia 
(zawarcia) transakcji.  
 
Instrumenty pochodne nie wyznaczone jako zabezpieczające ujmuje się początkowo w wartości godziwej i wycenia na 
dzień bilansowy w wartości godziwej z ujęciem zysków/strat z wyceny w wyniku finansowym.  
Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Celem stosowania rachunkowości zabezpieczeń jest 
ograniczenie zmienności wyniku netto Spółki, wynikającej z okresowych zmian wyceny transakcji zabezpieczających 
poszczególne ryzyka rynkowe, na które narażona jest Spółka. Instrumentami zabezpieczającymi są instrumenty pochodne 
oraz kredyty w walucie obcej.    

Wyznaczane zabezpieczenia dotyczą przyszłych prognozowanych transakcji sprzedaży przyjętych w Planie Sprzedaży 
na dany rok. Plany te sporządzane są w oparciu o możliwości produkcyjne na dany okres. Spółka ocenia 
prawdopodobieństwo wystąpienia transakcji ujętych w planie produkcji jako bardzo wysokie, ponieważ z historycznego 
punktu widzenia sprzedaż zawsze realizowana była na poziomach założonych w poszczególnych Planach Sprzedaży. 

Spółka może korzystać z naturalnych zabezpieczeń ryzyka walutowego poprzez zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń 
w stosunku do kredytów denominowanych w USD, wyznaczając je jako pozycje zabezpieczające przed ryzykiem kursu 
walutowego związanego z przyszłymi przychodami Spółki ze sprzedaży miedzi, srebra i innych metali, denominowanych 
w USD. 

Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne ujmowane 
są w pozostałych całkowitych dochodach, w takiej części, w jakiej dany instrument stanowi skuteczne zabezpieczenie 
związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Część nieskuteczną odnosi się do wyniku finansowego jako pozostałe przychody 
i koszty operacyjne. Zyski lub straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym przepływy pieniężne odnoszone są 
do wyniku jako korekta z przeklasyfikowania w momencie, gdy dana pozycja zabezpieczana  wpływa na wynik. 

Zaprzestaje się ujmowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczających, jeżeli instrument pochodny wygaśnie, 
zostanie sprzedany, wypowiedziany lub zrealizowany lub, jeżeli Spółka wycofa wyznaczenie danego instrumentu jako 
zabezpieczenie.  

Spółka może podjąć decyzję o ustanowieniu dla danego instrumentu pochodnego nowego powiązania zabezpieczającego, 
dokonać zmiany przeznaczenia instrumentu pochodnego bądź wyznaczyć go do zabezpieczenia innego rodzaju ryzyka. 
Wówczas, dla zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych, zyski lub straty powstałe w okresach, w których 
zabezpieczenie było efektywne pozostają w pozostałych skumulowanych całkowitych dochodach aż do momentu, w którym 
zabezpieczana pozycja wpłynie na wynik. 

Jeśli zabezpieczenie prognozowanej transakcji przestanie funkcjonować ze względu na zaistniałe prawdopodobieństwo, 
że planowana transakcja nie zostanie zawarta, wówczas zysk lub strata netto ujęta w pozostałych całkowitych dochodach 
zostaje natychmiast przeniesiona do wyniku finansowego jako korekta wynikająca z przeklasyfikowania. 

 
 

 
 



CZĘŚĆ 7 – Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym                                           w mln PLN, chyba że wskazano inaczej 

     
 

29/153 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 

Instrumenty pochodne zabezpieczające – pozycje otwarte na dzień kończący okres sprawozdawczy 
 
 

 2015  2014 

Typ instrumentu pochodnego 

Aktywa  finansowe Zobowiązania finansowe 
Łączna 

pozycja netto 

 
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe 

Łączna 
pozycja netto 

Krótko-
terminowe 

Długo-
terminowe 

Krótko-
terminowe 

Długo-
terminowe 

 
Krótko-

terminowe 
Długo-

terminowe 
Krótko- 

terminowe 
Długo-

terminowe 

Instrumenty pochodne -Metale - Miedź      
 

     

Kontrakty opcyjne            
  Nabyte opcje sprzedaży - - - - -  20  - - - 20 
  Kontrakty mewa  - - - - -  205  20 - - 225 
RAZEM - - - - -  225 20 - - 245 

 
           

Instrumenty pochodne – Walutowe      
 

     

Kontrakty opcyjne USD            
  Nabyte opcje sprzedaż - - - - -  2 - - - 2 
  Kontrakty korytarz* 6 106 (48) (158) (94)  16 170 (10) (122) 54 
RAZEM 6 106 (48) (158) (94)  18  170 (10) (122) 56 

 
           

INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
OGÓŁEM 

6 106 (48) (158) (94) 
 

243 190 (10) (122) 301 

 
  

*  
Instrumenty pochodne - walutowe  
Kontrakty korytarz – 2015 r. 

Nominał transakcji Średnioważony 
kurs 

Zapadalność/okres 
rozliczenia 

Okres ujęcia wpływu 
na wynik finansowy 

Waluty [tys. USD]  [USD/PLN] Od Do Od Do 

2 200 3,4365-4,2216 sty 16 gru 18 sty 16 gru 18 
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Wycena instrumentów pochodnych do wartości godziwej zaklasyfikowana została do poziomu II hierarchii 
wartości godziwej (tj. wycena przy zastosowaniu obserwowalnych danych wejściowych innych niż ceny 
notowane):  

• W przypadku transakcji terminowego kupna lub sprzedaży walut, w celu ustalenia ich wartości godziwej 
Spółka posługuje się cenami terminowymi na daty zapadalności poszczególnych transakcji. Cena 
terminowa dla kursów walutowych liczona jest na podstawie fixingu i odpowiednich stóp procentowych. 
Stopy procentowe dla walut oraz wskaźniki zmienności ich kursów są uzyskiwane z serwisu Reuters. 
Do  wyceny opcji europejskich na rynkach walutowych służy standardowy model Germana-Kohlhagena. 

• W przypadku transakcji terminowego kupna lub sprzedaży towarów, w celu ustalenia ich wartości 
godziwej Spółka posługuje się cenami terminowymi na daty zapadalności poszczególnych transakcji. 
W  przypadku miedzi oficjalne ceny zamknięcia London Metal Exchange oraz wskaźniki zmienności na 
koniec okresu sprawozdawczego uzyskuje się z systemu Reuters. W odniesieniu do srebra oraz złota 
używa się ceny fixing ustalonej, także na koniec okresu sprawozdawczego, na London Bullion Market 
Association. W przypadku zmienności oraz cen terminowych stosowane są kwotowania od 
Banków/Brokerów. Kontrakty terminowe i swap na rynku miedzi wyceniane są do rynkowej krzywej 
terminowej, natomiast w przypadku srebra cena terminowa liczona jest na podstawie fixingu 
i  odpowiednich stóp procentowych. Do wyceny opcji azjatyckich na rynkach metali wykorzystuje się 
aproksymację Levy’ego do metodologii Blacka-Scholesa. 

Wpływ instrumentów pochodnych na pozycje sprawozdania z wyniku oraz na sprawozdanie z całkowitych 
dochodów przedstawiono poniżej: 

  
Wpływ instrumentów pochodnych 

 i transakcji zabezpieczających 

 
Sprawozdanie z wyniku  2015  2014 

 
Przychody ze sprzedaży 482  531 

 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe: (215)  (179) 

 
Z tytułu realizacji instrumentów pochodnych  (19)  (61) 

 
Z tytułu wyceny instrumentów pochodnych (196)  (118) 

 Wpływ instrumentów pochodnych na wynik finansowy okresu  267  352 

     

 
 

   

 
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w części dotyczącej 
pozostałych całkowitych dochodów 

 
 

 

 Wpływ transakcji zabezpieczających (447)  (304) 
Nota 8.2.2 Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna)  35  227 

Nota 8.2.2 
Reklasyfikacja do przychodów ze sprzedaży w związku z 
realizacją pozycji zabezpieczanej 

(482) 
 

(531) 

     

 
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY (180)  48 
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Nota 7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 

 
Zasady rachunkowości Znaczące szacunki 

Pozycja „instrumenty finansowe wyceniane w wartości 
godziwej” obejmuje aktywa finansowe zaklasyfikowane 
zgodnie z MSR 39 do „aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży”.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są 
początkowo w wartości godziwej powiększonej o koszty 
transakcyjne a na dzień bilansowy wyceniane w wartości 
godziwej z ujęciem zysków/strat z wyceny w pozostałych 
całkowitych dochodach do momentu wystąpienia utraty 
wartości, którą ujmuje się w wyniku.  

Akcje notowane na giełdzie wycenia się w oparciu o kurs 
zamknięcia na dzień kończący okres sprawozdawczy. 
Przeliczenie akcji wyrażonych w walucie obcej dokonuje się 
według zasad rachunkowości opisanych w Nocie 1.3.  
Jeżeli wystąpią przesłanki wskazujące na utratę wartości 
(w szczególności utrzymujący się znaczący lub przedłużający 
się spadek wartości godziwej instrumentu kapitałowego 
poniżej poziomu kosztu) łączne dotychczasowe straty 
ujęte w  pozostałych całkowitych dochodach przenosi się do 
wyniku finansowego. Odwrócenia odpisu dokonuje się przez 
pozostałe całkowite dochody.  

 

Analizy wartości rynkowej aktywów dostępnych do 
sprzedaży w stosunku do ceny nabycia dokonuje się na 
dzień kończący każdy miesiąc. Zgodnie z przyjętą polityką 
rachunkowości, KGHM Polska Miedź S.A. rozpoznaje jako 
przesłankę do przeprowadzenia testów na utratę wartości 
bilansowej aktywów  znaczący spadek wartości godziwej 
tj.  o 20% lub przedłużający się spadek wartości godziwej 
tj.  okres 12 miesięcy w stosunku do wartości bilansowej 
aktywów.  
Najistotniejszą pozycję aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży stanowią akcje spółki Tauron Polska Energia 
S.A., notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie.  
Wartość godziwa akcji w trakcie roku ulegała wahaniom i na 
dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęła poziom niższy od ich 
wartości bilansowej. W związku z powyższym w roku 2015 
dokonano odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 
395 mln PLN, który odniesiono na zmniejszenie pozostałych 
całkowitych dochodów w kwocie 133 mln PLN 
i zmniejszenie wyniku finansowego w kwocie 262 mln PLN. 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość bilansowa akcji spółki 
Tauron Polska Energia S.A. wyniosła 524 mln PLN (na dzień 
31 grudnia 2014 r. 920 mln PLN). 

 
 2015  2014 

Akcje w spółkach notowanych na giełdzie 
(GPW w Warszawie oraz na TSX Venture Exchange) 

527 
 

921 

Pozostałe 52  10 

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 579  931 

 
Wycena akcji notowanych zaliczana jest do poziomu I hierarchii wartości godziwej (tj. wycena według kursów 
tych akcji z aktywnego rynku z dnia wyceny).  
 
Z tytułu inwestycji w spółki notowane w obrocie publicznym Spółka narażona jest na ryzyko cenowe. Zmiany 
kursu notowań akcji tych spółek, spowodowane bieżącą sytuacją makroekonomiczną mogą istotnie wpływać 
na wysokość pozostałych całkowitych dochodów oraz kwotę skumulowaną ujętą w kapitale własnym. 
W przypadku spadku wartości godziwej akcji w stosunku do kosztu nabycia akcji o co najmniej 20%, lub 
przedłużający się spadek wartości godziwej tj. okres 12 miesięcy w stosunku do wartości bilansowej aktywów, 
Spółka narażona jest na ryzyko zmiany wyniku finansowego ze względu na ujęcie odpisu z tytułu utraty 
wartości (przeniesienia kwot straty z pozostałych całkowitych dochodów do wyniku finansowego).   

Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości akcji spółek notowanych w obrocie publicznym na zmiany cen 
(stan na 31 grudnia): 

 

 
2015 Zmiana procentowa ceny akcji  2014 Zmiana procentowa ceny akcji 

 
Wartość 

bilansowa 

84% -18%  

Wartość 
bilansowa 

12% -20% 

 

Pozostałe 
całkowite 
dochody 

Wynik 
finansowy 

 Pozostałe 
całkowite 
dochody 

Wynik 
finansowy 

Akcje notowane w 
obrocie publicznym 

527 443 (95) 
 

921 111 (184) 
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Nota 7.4 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe  

Zasady rachunkowości Znaczące szacunki 

W pozycji pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 
wykazuje się aktywa finansowe przeznaczone na pokrycie 
kosztów likwidacji kopalń i rekultywację składowisk 
odpadów (polityka rachunkowości w zakresie obowiązku 
likwidacji kopalń i  składowisk przedstawiona w Nocie 9.4) 
oraz inne aktywa finansowe nie zaklasyfikowane do 
pozostałych pozycji. 
Aktywa zaliczone 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 efektywnej stopy procentowej, 
z  uwzględnieniem utraty wartości. 

Analiza wrażliwości na ryzyko zmian stóp procentowych 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego oraz 
Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów 
zaprezentowana została w Nocie 7.5.1.4. 

 
  

 
 

2015  2014 
Środki pieniężne Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych i Funduszu 
Rekultywacji Składowisk Odpadów na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych 

231 
 

206 

Pozostałe należności finansowe  60  60 

Razem 291  266 

 
Szczegóły dotyczące aktualizacji rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych 
opisane zostały w Nocie 9.3. 

Nota 7.5 Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Główne ryzyka finansowe, na które Spółka jest narażona w ramach prowadzonej działalności to:  

• ryzyka rynkowe: 
o ryzyko zmian cen metali, 

o ryzyko zmian kursów walutowych, 

o ryzyko zmian stóp procentowych,  

o ryzyko cenowe związane z inwestycjami w akcje spółek notowanych w obrocie 
publicznym (Nota 7.3),  

• ryzyko kredytowe, 
• ryzyko płynności (proces zarządzania płynnością finansową opisany jest w Nocie 8). 

W oparciu o przyjętą w Spółce Politykę Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, Politykę Zarządzania Płynnością 
Finansową oraz Politykę Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Zarząd Spółki w sposób świadomy 
i  odpowiedzialny zarządza zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka finansowego. Zrozumienie zagrożeń 
mających swoje źródło w ekspozycji Spółki na ryzyka, odpowiednia struktura organizacyjna i procedury 
pozwalają na skuteczną realizację zadań. Spółka na bieżąco identyfikuje i dokonuje pomiarów ryzyka 
finansowego, a także podejmuje działania mające na celu minimalizację ich wpływu na sytuację finansową. 

Proces zarządzania ryzykiem finansowym w Spółce wspomagany jest przez pracę Komitetu Ryzyka 
Rynkowego, Komitetu Płynności Finansowej oraz Komitetu Ryzyka Kredytowego.  

Nota 7.5.1 Ryzyko rynkowe 

Poprzez ryzyko rynkowe, na które narażona jest Spółka, rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego 
wpływu na wyniki Spółki wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp 
procentowych, a także cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym. 

Nota 7.5.1.1 Zasady i techniki zarządzania ryzykiem rynkowym 

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, na które jest narażona.  

Zgodnie z przyjętą polityką, celami procesu zarządzania ryzykiem rynkowym są:  

• ograniczenie zmienności wyniku finansowego, 
• zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych,  
• zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty płynności finansowej, 
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• utrzymanie Spółki w dobrej kondycji finansowej, 
• wspieranie procesu podejmowania decyzji strategicznych w obszarze działalności inwestycyjnej, 

z uwzględnieniem źródeł finansowania inwestycji. 

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym należy rozpatrywać łącznie, a ich realizacja jest zależna 
przede wszystkim od sytuacji wewnętrznej Spółki oraz warunków rynkowych. Działania i decyzje w zakresie 
zarządzania ryzykiem rynkowym w Spółce powinny być rozpatrywane w kontekście globalnej ekspozycji 
na ryzyko rynkowe w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

Główną techniką zarządzania ryzykiem rynkowym są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty 
pochodne. Wykorzystuje się również hedging naturalny. 

Biorąc pod uwagę potencjalną skalę wpływu na wyniki Spółki, czynniki ryzyka rynkowego zostały podzielone 
na grupy:  

 

 
Grupa Ryzyko rynkowe Podejście do zarządzania ryzykiem 

Nota 7.2 
Grupa I – o największym 
udziale w całkowitej 
ekspozycji Spółki na 
ryzyko rynkowe 

Cena miedzi 
W odniesieniu do tej grupy stosuje się podejście 
strategiczne polegające na systematycznym 
budowaniu pozycji zabezpieczającej, obejmującej 
produkcję oraz przychody ze sprzedaży na 
kolejne okresy, przy uwzględnieniu cykliczności 
poszczególnych rynków w dłuższym terminie. 
Pozycja zabezpieczająca może być 
restrukturyzowana przed jej wygaśnięciem. 

Nota 7.2 Cena srebra 

Nota 7.2 Kurs USD/PLN 

Nota 7.2 
Grupa II – pozostała 
ekspozycja na ryzyko 
rynkowe 

Ceny pozostałych metali i towarów Ta grupa ryzyka zarządzana jest w sposób 
taktyczny, polegający na doraźnym 
wykorzystywaniu sprzyjających warunków 
rynkowych. 

Nota 7.2 Pozostałe kursy walutowe 

Nota 7.2 Stopy procentowe 

 

Spółka zarządza ryzykiem rynkowym stosując odrębne podejścia dla poszczególnych, zidentyfikowanych 
grup ekspozycji.  

Przy wyborze wdrażanych strategii zabezpieczających lub restrukturyzacji pozycji zabezpieczającej Spółka 
uwzględnia następujące czynniki: aktualne i prognozowane warunki rynkowe, sytuację wewnętrzną Spółki 
oraz efektywny poziom i koszt zabezpieczenia oraz wpływ podatku od niektórych kopalin. 

Spółka stosuje zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym, na które jest narażona. Oznacza 
to podejście do ryzyka rynkowego całościowo, a nie do jego poszczególnych elementów osobno. Przykład 
stanowią transakcje zabezpieczające na rynku walutowym, które są ściśle związane z kontraktami 
zawieranymi na rynku metali. Zabezpieczanie cen sprzedaży metali determinuje prawdopodobieństwo 
uzyskania określonych przychodów ze sprzedaży w USD, które to stanowią pozycję zabezpieczaną dla 
strategii na rynku walutowym.  

Spółka stosuje tylko te instrumenty pochodne, które jest w stanie wycenić wewnętrznie z zastosowaniem 
standardowych modeli wyceny dla danego instrumentu, jak również może zbyć je bez znacznej utraty 
wartości u  kontrahenta innego niż ten, z którym pierwotnie zawarła transakcję. Do wyceny rynkowej danych 
instrumentów Spółka wykorzystuje informacje uzyskane z wiodących serwisów informacyjnych, banków oraz 
firm brokerskich.  

Polityka wewnętrzna Spółki regulująca zasady zarządzania ryzykiem rynkowym dopuszcza stosowanie 
następujących rodzajów instrumentów: 

• kontrakty swap, 
• kontrakty forward, futures, 
• kontrakty opcyjne, 
• struktury złożone z wyżej wymienionych instrumentów. 

Wykorzystywane instrumenty mogą mieć zatem zarówno charakter standaryzowany (instrumenty będące 
w obrocie giełdowym), jak również charakter niestandaryzowany (instrumenty będące w obrocie na rynku 
pozagiełdowym tzw. over the counter). Stosowane są przede wszystkim instrumenty zabezpieczające 
przepływy pieniężne spełniające wymogi skuteczności w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń. 
Skuteczność zabezpieczających instrumentów finansowych stosowanych przez Spółkę w okresie 
sprawozdawczym jest na bieżąco monitorowana i podlega ciągłej ocenie (szczegóły w Nocie 7.2 Pochodne 
instrumenty finansowe – zasady rachunkowości). 
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Spółka kwantyfikuje wielkość ryzyka rynkowego, na jakie jest narażona i stara się wyrazić je spójną i łączną 
miarą. Sporządzane symulacje (m.in. analizy scenariuszowe, analizy stress-testingu i backtestingu) oraz 
kalkulowane miary ryzyka stanowią wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym. Wykorzystywane 
miary ryzyka oparte są głównie na modelowaniu matematyczno-statystycznym bazującym na historycznych 
i bieżących danych rynkowych dotyczących czynników ryzyka oraz uwzględniają aktualną ekspozycję Spółki 
na ryzyko rynkowe.  

Jedną z miar ryzyka wykorzystywanych jako narzędzie pomocnicze w podejmowaniu decyzji w procesie 
zarządzania ryzykiem rynkowym jest miara EaR - Earnings at Risk (zysk netto narażony na ryzyko). Miara ta 
dla zadanego prawdopodobieństwa wskazuje dolną progową wartość zysku netto (np. z 95% 
prawdopodobieństwem zysk netto w danym roku nie będzie niższy niż…). Metodologia EaR umożliwia 
kalkulację zysku netto z uwzględnieniem wpływu zmian rynkowych cen miedzi, srebra oraz kursu 
walutowego w kontekście planów budżetowych.  

W związku z ryzykiem ograniczenia produkcji (na przykład spowodowanym działaniem „siły wyższej”) 
lub niezrealizowania zakładanej wielkości przychodów walutowych, jak i zakupami metali zawartych 
we wsadach obcych, Spółka ustala limity zaangażowania w instrumenty pochodne: 

• w wysokości do 85% wielkości planowanych miesięcznych wolumenów sprzedaży miedzi, srebra 
i  złota z wsadów własnych. Przy czym w przypadku miedzi i srebra do 50% w odniesieniu do 
instrumentów stanowiących obowiązki Spółki (finansujące strategie zabezpieczające) i do 85% 
w  odniesieniu do instrumentów stanowiących prawa Spółki. 

• w wysokości do 85% wielkości planowanych miesięcznych przychodów ze sprzedaży produktów 
z  wsadów własnych w USD lub wielkości zakontraktowanych miesięcznych przepływów 
walutowych netto w przypadku innych walut. Dla celów obliczania limitu wydatki z tytułu obsługi 
zadłużenia w  USD pomniejszają nominał ekspozycji do zabezpieczenia. 

Limity odnoszą się zarówno do transakcji zabezpieczających, jak i do instrumentów finansujących takie 
transakcje. 

Maksymalny horyzont czasowy, w obrębie którego Spółka podejmuje decyzje w zakresie ograniczania ryzyka 
rynkowego, jest zgodny z procesem planowania techniczno-ekonomicznego i wynosi 5 lat, natomiast 
w  przypadku ryzyka stopy procentowej obejmuje okres długoterminowych zobowiązań finansowych Spółki.  

Odnośnie ryzyka zmian stóp procentowych Spółka ustaliła limit zaangażowania w instrumenty pochodne do 
100% wartości nominalnej zadłużenia w każdym okresie odsetkowym, wynikającego z podpisanych umów. 

Nota 7.5.1.2 Ryzyko zmian cen metali 

Spółka narażona jest na ryzyko zmian cen sprzedawanych metali: miedzi, srebra, złota i ołowiu. Zawarte 
w kontraktach fizycznej sprzedaży formuły ustalania cen oparte są głównie na średnich miesięcznych 
notowaniach z Londyńskiej Giełdy Metali w przypadku miedzi i ołowiu oraz z Londyńskiego Rynku Kruszców 
w odniesieniu do srebra i złota. W ramach polityki handlowej, Spółka ustala bazę cenową dla kontraktów 
fizycznych jako średnią cen z odpowiedniego miesiąca w przyszłości. 

Trwałe i bezpośrednie powiązanie strumienia wpływów ze sprzedaży z cenami metali, przy jednoczesnym 
braku analogicznej relacji po stronie wydatków, prowadzi do powstania ekspozycji strategicznej. Z kolei 
ekspozycja operacyjna wynika z możliwych niedopasowań warunków cenowych kontraktów fizycznych 
względem profilu funkcjonującego w Spółce, w szczególności w zakresie referencyjnych cen i okresów 
kwotowania.  

Na rynku metali Spółka posiada tzw. pozycję długą, to znaczy nadwyżkę sprzedaży nad zakupami. Analizując 
ekspozycję Spółki na ryzyko rynkowe, należy pomniejszyć wolumen sprzedaży metali o ilość zakupionych 
metali we wsadach obcych. 

W okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównywalnym ekspozycja strategiczna Spółki na ryzyko zmian 
cen miedzi i srebra kształtowała się następująco: 

 

 
2015  2014 

 
Netto Sprzedaż Zakup  Netto Sprzedaż Zakup 

Miedź [t] 414 408 571 374 156 966  412 099 573 310 161 211 

Srebro [t] 1 205 1 245 40  1 216 1 262 46 

 

Nominał strategii zabezpieczających cenę miedzi rozliczonych w 2015 r. stanowił około 8% (w 2014 r. 15%) 
zrealizowanej przez Spółkę całkowitej sprzedaży tego metalu. Przychody ze sprzedaży srebra nie były 
zabezpieczone instrumentami pochodnymi zarówno w 2015 r., jak i w 2014 r. 
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W 2015 r. Spółka nie wdrożyła żadnych strategii zabezpieczających zarówno cenę miedzi, jak i srebra. 
W  efekcie według stanu na 31 grudnia 2015 r. Spółka nie posiada otwartych transakcji zabezpieczających na 
rynku metali. Natomiast w okresie porównywalnym posiadała pozycję na rynku miedzi. Według stanu na 
31 grudnia 2014 r. wartość bilansowa instrumentów pochodnych na rynku miedzi wynosiła 244 mln PLN. 

Nota 7.5.1.3 Ryzyko zmian kursów walutowych 

W odniesieniu do ryzyka zmian kursów walutowych identyfikowane są następujące rodzaje ekspozycji: 
• ekspozycja transakcyjna dotycząca zmienności wartości przepływów pieniężnych w walucie 

bazowej, 
• ekspozycja dotycząca zmienności wartości wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 

w walucie bazowej (funkcjonalnej). 

Źródłem ekspozycji transakcyjnej na ryzyko walutowe są kontrakty skutkujące przepływami pieniężnymi, 
których wartość w walucie bazowej (funkcjonalnej) jest uzależniona od przyszłych poziomów kursów walut 
obcych względem waluty bazowej (dla KGHM Polska Miedź S.A. jest to polski złoty). Przepływy pieniężne 
narażone na ryzyko walutowe mogą posiadać następujące charakterystyki: 

• denominowanie w walutach obcych – przepływy realizowane są w walutach obcych innych niż 
waluta funkcjonalna, 

• indeksowanie do kursu walut obcych – przepływy mogą być realizowane w walucie bazowej, lecz 
cena (np. metalu) jest ustalana w innej walucie obcej. 

Kluczowym źródłem ekspozycji transakcyjnej na ryzyko walutowe w działalności biznesowej Spółki są wpływy 
z tytułu sprzedaży produktów (w części dotyczącej cen metali, premii przerobowej i producenckiej). 

Źródłem ekspozycji Spółki na ryzyko walutowe są również pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej w 
walutach obcych, które na gruncie obowiązujących zasad rachunkowości, podlegają przeliczeniu na bazie 
bieżącego kursu waluty obcej względem waluty bazowej (funkcjonalnej) w związku z rozliczeniem lub 
okresową wyceną. Zmiany wartości bilansowych takich pozycji pomiędzy momentami wyceny wpływają na 
zmienność zysku/straty netto lub pozostałych całkowitych dochodów. 

Ekspozycja na ryzyko walutowe pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczy w szczególności: 
• należności i zobowiązań handlowych z tytułu sprzedaży i zakupów denominowanych w walutach 

obcych, 
• należności finansowych z tytułu pożyczek udzielonych w walutach obcych, 
• zobowiązań finansowych z tytułu zadłużenia w walutach obcych, 
• środków pieniężnych w walutach obcych. 

W 2015 roku na rynku walutowym wdrożono transakcje zabezpieczające przychody ze sprzedaży o łącznym 
nominale 1 095 mln USD i horyzoncie czasowym przypadającym na okres od kwietnia 2015 r. do grudnia 
2018 r. (w tym: 135 mln USD dotyczyło 2015 r.). Spółka korzystała z opcji sprzedaży (opcje europejskie) oraz 
strategii opcyjnych typu korytarz (tzn. kupno opcji sprzedaży oraz sprzedaż opcji kupna). W przypadku rynku 
walutowego, zabezpieczone przychody ze sprzedaży stanowiły około 29% (w  2014 r. 26%) całkowitych 
przychodów ze sprzedaży metali zrealizowanych przez Spółkę. 

W ramach zarządzania ryzykiem walutowym, którego źródłem są kredyty, Spółka stosuje hedging naturalny 
polegający na zaciąganiu kredytów w walutach, w których osiąga przychody. Wartość kredytów i pożyczki 
inwestycyjnej na dzień 31 grudnia 2015 r. zaciągniętych w walucie USD, po przeliczeniu na PLN wyniosła 
6 411 mln PLN.  
 
W efekcie według stanu na 31 grudnia 2015 r. Spółka posiada pozycję zabezpieczającą w instrumentach 
pochodnych dla 2 220 mln USD planowanych przychodów ze sprzedaży metali, w tym: 960 mln USD na 2016 
r., 1 020 mln USD na 2017 r. oraz 240 mln USD na 2018 r. Ponadto pierwsza transza pożyczki z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (w wysokości 300 mln USD) zabezpiecza przychody ze sprzedaży przed ryzykiem 
zmian kursu walutowego w okresie od października 2017 r. do października 2026 r. 

Poniższa tabela prezentuje skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych na 
rynku walutowym: 
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Poniższa tabela prezentuje strukturę walutową instrumentów finansowych narażonych na ryzyko walutowe: 

 
 

 

Instrument  
Nominał 

[mln USD] 

Kurs wykonania opcji 
[USD/PLN] 

Średnioważony  
poziom premii 
[PLN za 1 USD] 

Efektywny  
kurs  

zabezpieczenia 
[USD/PLN] 

Ograniczenie 
partycypacji 

[USD/PLN] 
 Sprzedaż opcji 

kupna 
Kupno opcji 

sprzedaży 

I p
ół

ro
cz

e 

Korytarz 180 4,0000 3,2000 -0,0525 3,1475 4,0000 

Korytarz 180 4,2000 3,3000 -0,0460 3,2540 4,2000 

Korytarz 120 4,4000 3,5500 -0,0448 3,5052 4,4000 

Razem 480      

II 
pó

łr
oc

ze
  Korytarz 180 4,0000 3,2000 -0,0553 3,1447 4,0000 

Korytarz 180 4,2000 3,3000 -0,0473 3,2527 4,2000 

Korytarz 120 4,4000 3,5500 -0,0468 3,5032 4,4000 

Razem 480      

SUMA 2016 r. 960      

       

I p
ół

ro
cz

e 

Korytarz 270 4,0000 3,3500 -0,0523 3,2977 4,0000 

Korytarz 180 4,4000 3,5500 -0,0477 3,5023 4,4000 

Korytarz 60 4,5000 3,7500 -0,0300 3,7200 4,5000 

Razem 510      

II 
pó

łr
oc

ze
 Korytarz 270 4,0000 3,3500 -0,0524 3,2976 4,0000 

Korytarz 180 4,4000 3,5500 -0,0487 3,5013 4,4000 

Korytarz 60 4,5000 3,7500 -0,0330 3,7170 4,5000 

Razem 510      

SUMA 2017 r. 1 020      

       

I p
ół

. 

Korytarz 120 4,5000 3,7500 -0,0375 3,7125 4,5000 

II 
pó

ł. 

Korytarz 120 4,5000 3,7500 -0,0342 3,7158 4,5000 

SUMA 2018 r. 240      

Instrumenty finansowe 

Wartość narażona na ryzyko  
na dzień 31 grudnia 2015 

 
Wartość narażona na ryzyko 

na dzień 31 grudnia 2014 
razem 

mln PLN mln USD mln EUR  
razem 

mln PLN mln USD mln EUR 

Należności od odbiorców  717 145 35  1 135 279 37 

Środki pieniężne i ekwiwalenty  78 13 6  25 3 4 

Pożyczki udzielone 6 721 1 723 -  2 011 573 - 

Pozostałe aktywa finansowe  95 24 -  57 16 - 

Pochodne instrumenty finansowe (83) 3 -  299 69 - 

Zobowiązania wobec dostawców (208) (26) (25)  (168) (21) (23) 

Zobowiązania z tytułu zadłużenia (6 815) (1 641) (97)  (2 108) (601) - 

Pozostałe zobowiązania finansowe (6) (1) -  (8) (1) (1) 
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Poniższa tabela prezentuje analizę wrażliwości Spółki na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2015 r.: 
 

  
Wartość 

narażona 
na ryzyko 

Wartość 
bilansowa 
31.12.2015 

USD/PLN EUR/PLN 
4,57 

+17% 
3,30 
-16% 

4,74 
+11% 

3,88 
-9% 

Aktywa 
i zobowiązania 
finansowe 

  

[mln PLN] [mln PLN] 
wynik 

finansowy 

pozostałe 
całkowite 
dochody 

wynik 
finansowy 

pozostałe 
całkowite 
dochody 

wynik 
finansowy 

wynik 
finansowy 

Należności od 
odbiorców  

717 1 000 79 - (71) - 14 (11) 

Środki pieniężne i 
ekwiwalenty 

78 158 7 - (7) - 2 (2) 

Pożyczki udzielone 6 721 6 755 933 - (844) - - - 

Pozostałe aktywa 
finansowe  

95 712 13 - (12) - - - 

Pochodne instrumenty 
finansowe 

(83) (83) (92) (839) 299 288 - - 

Zobowiązania wobec 
dostawców 

(208) (1 490) (14) - 13 - (10) 8 

Zobowiązania z tytułu 
zadłużenia 

(6 815) (6 822) (842) (201) 762 181 (38) 30 

Pozostałe 
zobowiązania 
finansowe 

(6) (89) (1) - 1 - - - 

Wpływ na wynik finansowy 83  141  (32) 25 

Wpływ na pozostałe całkowite dochody  (1 040)  469   

 
 

Poniższa tabela prezentuje analizę wrażliwości Spółki na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2014 r.: 

 

Wartość 
narażona 
na ryzyko 

 

Wartość 
bilansowa 
31.12.2014 

 

USD/PLN EUR/PLN 

4,07 
+16% 

2,98 
-15% 

  4,72 
3,88 

+11% 
-9% 

Aktywa 
i zobowiązania 
finansowe 
 

[mln PLN] [mln PLN] 
wynik 

finansowy 

pozostałe 
całkowite 
dochody 

wynik 
finansowy 

pozostałe 
całkowite 
dochody 

wynik 
finansowy 

wynik 
finansowy 

Należności od 
odbiorców 

1 135 1 407 127 - (119) - 14 (11) 

Środki pieniężne i 
ekwiwalenty 

25 293 1 - (1) - 1 (1) 

Pożyczki udzielone 2 011 2046 262 - (245) - - - 

Pozostałe aktywa 
finansowe 

57 387 7 - (7) - - - 

Pochodne instrumenty 
finansowe  

299 299 (365) (120) 94 431 - - 

Zobowiązania wobec 
dostawców 

(168) (1 277) (9) - 9 - - - 

Zobowiązania z tytułu 
zadłużenia 

(2 108) (2 108) (137) (169) 129 158 - - 

Pozostałe 
zobowiązania 
finansowe 

(8) (85) (1) - 1 - - - 

Wpływ na wynik finansowy (115)  (139)  15 (12) 

Wpływ na pozostałe całkowite dochody  (289)  589   
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Nota 7.5.1.4 Ryzyko zmian stóp procentowych 

Na ryzyko stóp procentowych Spółka w 2015 r.  narażona była w związku z udzielonymi pożyczkami na rzecz 
wspólnych przedsięwzięć, lokowaniem wolnych środków pieniężnych, uczestnictwem w usłudze cash pool 
oraz korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Pozycje oprocentowane według stopy zmiennej narażają Spółkę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych 
z  danej pozycji w wyniku zmiany stóp procentowych (tj. wpływają na wysokość kosztów lub przychodów 
odsetkowych ujmowanych w wyniku finansowym). Pozycje oprocentowane według stopy stałej narażają 
Spółkę na ryzyko zmiany wartości godziwej danej pozycji, ale ze względu na fakt, iż pozycje te wyceniane są 
według zamortyzowanego kosztu, to zmiana wartości godziwej nie wpływa na ich wycenę oraz na wynik 
finansowy.  

Poniżej przedstawiono główne pozycje, które narażone są na ryzyko stóp procentowych: 

  
2015  2014 

  

Ryzyko 
przepływów 
pieniężnych 

Ryzyko 
wartości 
godziwej 

Razem 
 Ryzyko 

przepływów 
pieniężnych 

Ryzyko 
wartości 
godziwej 

Razem 

Nota 8.5 Środki pieniężne 418 - 418*  318 - 318* 

Nota 6.2 Pożyczki udzielone 34  6 721 6 755  35 2 011 2 046 

Nota 7.1 
Zobowiązania z tytułu 
zadłużenia  

5 646** 1 176 6 822 
 

1 050 1 058 2 108 

 Należności cash pool 264*** - 264  206*** - 206 

* Wykazane z uwzględnieniem środków pieniężnych zgromadzonych w funduszach celowych: Funduszu Likwidacji Zakładu 
Górniczego, Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów oraz Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  

** Wykazane z uwzględnieniem zapłaconej prowizji przygotowawczej pomniejszającej zobowiązania finansowe z tytułu 
otrzymanych kredytów 
*** Wykazane w wartości netto (należności z tytułu uczestnictwa w usłudze cash pool pomniejszone o zobowiązania) 

W I kwartale 2015 r. zostały zawarte transakcje zabezpieczające Spółkę przed wzrostem stopy procentowej 
(LIBOR USD) poprzez zakup opcji kupna (CAP) z poziomem stopy procentowej 2,50% na okres od stycznia 
2016 r. do grudnia 2018 r., o średnim nominale kwartalnym na poziomie 717 mln USD. W efekcie według 
stanu na 31 grudnia 2015 r. Spółka posiada otwarte transakcje w instrumentach pochodnych na rynku stopy 
procentowej na 2016 r. (średni kwartalny nominał 550 mln USD), na 2017 r. (średni kwartalny nominał 
700  mln USD) oraz na 2018 r. (średni kwartalny nominał 900 mln USD). 
 
Poniższa tabela prezentuje skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych na 
rynku stopy procentowej: 
 

Instrument 
Nominał 

[mln USD] 

 
Poziom wykonania opcji 

 
Średnioważony poziom premii 

Efektywny 
poziom 

zabezpieczenia 
[LIBOR 3M] 

[LIBOR 3M] 
[USD za 1 mln USD 

zabezpieczony] 
[%] 

Zakup opcji CAP 
I kwartał 

400 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP  
II kwartał 

500 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP  
III kwartał 

600 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP  
IV kwartał 

700 2,50% 734 0,29% 2,79% 

ŚREDNIO W 2016 r. 550     

      

Zakup opcji CAP 
I kwartał 

700 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP 
II kwartał 

700 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP 
III kwartał 

700 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP 
IV kwartał 

700 2,50% 734 0,29% 2,79% 

ŚREDNIO W 2017 r. 700     
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Zakup opcji CAP 

 I kwartał 
900 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP  
II kwartał 

900 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP 
 III kwartał 

900 2,50% 734 0,29% 2,79% 

Zakup opcji CAP 
 IV kwartał 

900 2,50% 734 0,29% 2,79% 

ŚREDNIO W 2018 r. 900     

 
Poniższa tabela prezentuje analizę wrażliwości Spółki na ryzyko zmiany stóp procentowych w odniesieniu do 
pozycji oprocentowanych według stopy zmiennej.  
 

 
2015  2014 

 
1,5% -0,5%  1,5% -0,5% 

Środki pieniężne 6 (2)  5 (2) 

Zobowiązanie z tytułu zadłużenia  (85) 28  (16) 5 

Pochodne instrumenty finansowe – 
stopa procentowa  

53 (7) 
 

- - 

Cash pool 4 (1)  3 (1) 

Razem wpływ na wynik finansowy (22) 18  (8) 2 

 

Nota 7.5.2 Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników Spółki ze zobowiązań. Ryzyko 
kredytowe związane jest z trzema głównymi obszarami: 

§ wiarygodnością kredytową klientów, z którymi zawiera się transakcje fizycznej sprzedaży 
produktów, 

§ wiarygodnością kredytową instytucji finansowych (banków/brokerów), z którymi zawiera się 
transakcje zabezpieczające lub które pośredniczą w ich zawieraniu, a także tych w których 
lokowane są wolne środki pieniężne, 

§ kondycją finansową spółek zależnych – pożyczkobiorców. 

W ujęciu szczegółowym źródła ekspozycji Spółki na ryzyko kredytowe stanowią:  
§ środki pieniężne i lokaty bankowe, 
§ instrumenty pochodne, 
§ należności od odbiorców,  
§ udzielone pożyczki, 
§ udzielone gwarancje i poręczenia (Nota 8.6), 
§ pozostałe aktywa finansowe. 

Nota 7.5.2.1 Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi 

Spółka alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej 
i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych.  

Wszystkie podmioty, którym Spółka powierza środki pieniężne, w tym środki pieniężne zgromadzone 
w  funduszach celowych: Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego, Funduszu Rekultywacji Składowisk 
Odpadów oraz Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, działają w sektorze finansowym. Są to 
wyłącznie banki zarejestrowane w Polsce bądź działające w Polsce w formie oddziałów banków 
zagranicznych, należące do europejskich i amerykańskich instytucji finansowych posiadających rating na 
poziomie najwyższym, średniowysokim i średnim, a także dysponujące odpowiednim kapitałem własnym 
oraz silną i  ustabilizowaną pozycją rynkową. Ryzyko kredytowe z tego tytułu jest na bieżąco monitorowane 
poprzez bieżącą weryfikację kondycji finansowej oraz utrzymywanie odpowiednio niskiego poziomu 
koncentracji w poszczególnych instytucjach finansowych. 

 

W tabeli poniżej zaprezentowano poziom koncentracji środków pieniężnych i lokat z uwzględnieniem oceny 
kredytowej instytucji finansowych* (stan na 31 grudnia danego roku):  
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Poziom ratingu 2015  2014 

Średniowysoki  od A+ do A- wg S&P i Fitch oraz od A1 do A3 wg Moody’s  66%  67% 

Średni  
od BBB+ do BBB- wg S&P i Fitch oraz od Baa1 do Baa3 wg 
Moody’s 

34% 
 

33% 

* Ważone kwotą depozytów. 

Nota 7.5.2.2 Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych 

Wszystkie podmioty, z którymi Spółka zawiera transakcje w instrumentach pochodnych, działają w sektorze 
finansowym. 

W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę ratingów instytucji finansowych, z którymi Spółka posiadała 
transakcje w instrumentach pochodnych, stanowiące ekspozycję na ryzyko kredytowe* (stan na 31 grudnia): 

Poziom ratingu 2015  2014 

Najwyższy AAA do AA- wg S&P i Fitch oraz od Aaa do Aa3 wg Moody’s -  1% 

Średniowysoki  od A+ do A- wg S&P i Fitch oraz od A1 do A3 wg Moody’s 97%  93% 

Średni  
od BBB+ do BBB- wg S&P i Fitch oraz od Baa1 do Baa3 wg 
Moody’s 

3% 
 

6% 

* Ważone dodatnią wartością godziwą otwartych i nierozliczonych instrumentów pochodnych. 

Biorąc pod uwagę wartość godziwą otwartych transakcji w instrumentach pochodnych zawartych przez 
Spółkę oraz nierozliczonych instrumentów pochodnych, na dzień 31 grudnia 2015 r. maksymalny udział 
jednego podmiotu w kwocie narażonej na ryzyko kredytowe wynikające z tych transakcji wyniósł 58% 
(według stanu na 31 grudnia 2014 r. 44%). 

W związku z dywersyfikacją zarówno podmiotową, jak i geograficzną ryzyka oraz współpracą z instytucjami 
finansowymi o średniowysokim i średnim ratingu, Spółka nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe 
wynikające z zawartych transakcji w instrumentach pochodnych. 

W celu ograniczenia przepływów pieniężnych i jednocześnie ograniczenia ryzyka kredytowego Spółka 
dokonuje rozliczeń netto (na podstawie zawartych z kontrahentami porozumień ramowych) do poziomu 
dodatniego salda wyceny transakcji w instrumentach pochodnych z danym kontrahentem. 

Wartość godziwą otwartych instrumentów pochodnych Spółki oraz należności z tytułu nierozliczonych 
instrumentów pochodnych z podziałem na głównych kontrahentów prezentuje poniższa tabela.  

 

 
2015  2014 

Należności 
finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 

Netto 
 Należności 

finansowe 
Zobowiązania 

finansowe 
Netto 

Kontrahent 1 43 0 43  154 (1) 153 

Kontrahent 2 39 (19) 20  - - - 

Kontrahent 3 11 (9) 2  - (8) (8) 

Pozostali 73 (178) (105)  337 (149) 188 

        

Razem 166 (206) (40)  491 (158) 333 

otwarte instrumenty 
pochodne 

123 (206) (83) 
 

457 (158) 299 

nierozliczone instrumenty 
pochodne 

43 - 43 
 

34 - 34 
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Nota 7.5.2.3 Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców 

Spółka od wielu lat współpracuje z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację 
należności od odbiorców. Większość sprzedaży trafia do krajów Unii Europejskiej. 

 

 
2015  2014 

 
Polska 

Unia 
Europejska  

(z wył. Polski) 
Inne kraje 

 
Polska 

Unia 
Europejska 

(z wył. Polski) 

Inne 
kraje 

Należności od odbiorców 
(netto) 

38% 15% 47% 
 

27% 38% 35% 

Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców poprzez ocenę 
i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie 
zabezpieczeń wierzytelności. Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym 
realizowanego w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania.  

Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni, długoletni kontrahenci (na dzień 31 grudnia 2015 r. należności od tej 
grupy stanowiły około 90% salda należności od odbiorców), a sprzedaż produktów nowym klientom 
w  większości przypadków dokonywana jest na podstawie przedpłat lub instrumentów finansowania handlu 
przenoszących w całości ryzyko kredytowe na instytucje finansowe.  

Spółka posiada następujące formy zabezpieczenia należności:  

• zastawy rejestrowe, gwarancje bankowe, weksle, akty notarialne poddania się egzekucji, gwarancje 
korporacyjne, cesje należności, hipoteki i inkasa dokumentowe; 

• zastrzeżenie przeniesienia prawa własności wyrobów na kontrahenta dopiero po dokonaniu zapłaty;  
• umowę ubezpieczenia należności, którą objęte są należności od jednostek z kredytem kupieckim, od 

których nie otrzymano twardych zabezpieczeń lub otrzymano zabezpieczenia niepokrywające całości 
salda należności.  

Uwzględniając posiadane wyżej wymienione formy zabezpieczeń oraz limity kredytowe przyznane przez 
firmę ubezpieczeniową, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiada zabezpieczenia dla 95% 
należności handlowych (według stanu na 31 grudnia 2014 r. 95%).   

Całkowita wartość netto należności handlowych Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. bez uwzględnienia 
wartości godziwej przyjętych zabezpieczeń, do wysokości których Spółka może być wystawiona na ryzyko 
kredytowe, wynosi 999 mln PLN (według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 1 407 mln PLN).  

Koncentracja ryzyka kredytowego w Spółce związana jest z terminami płatności przyznawanymi kluczowym 
odbiorcom. W konsekwencji, na dzień 31 grudnia 2015 r. saldo należności od 7 największych odbiorców 
Spółki, pod względem stanu należności na koniec okresu sprawozdawczego, stanowi 85% salda należności 
od odbiorców (na dzień 31 grudnia 2014 r. odpowiednio 75%). Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu 
Spółka ocenia, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy 
z klientami, jak również stosowane zabezpieczenia występuje niski stopień ryzyka kredytowego.  

Nota 7.5.2.4 Ryzyko kredytowe związane z pozostałymi aktywami finansowymi 

Najistotniejsze pozycje w pozostałych aktywach finansowych stanowią: 

• środki pieniężne zgromadzone w funduszach celowych Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego  
i Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów w kwocie 239 mln PLN (ryzyko kredytowe opisano  
w Nocie 7.5.2.1), 

• należności netto z tytułu cash pool w kwocie 264 mln PLN. Ryzyko kredytowe z tego tytułu jest na 
bieżąco monitorowane poprzez bieżącą weryfikację kondycji finansowej i sytuacji majątkowej spółek 
będących uczestnikami cash pool. 
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CZĘŚĆ 8 - Zadłużenie, zarządzanie płynnością i kapitałem 
 

 

Nota 8.1 Polityka zarządzania kapitałem 

Zarządzanie kapitałem w Spółce ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie 
odpowiedniego poziomu płynności. W tym celu Zarząd Spółki analizuje wskaźniki skalkulowane w oparciu 
o  skonsolidowane dane finansowe. 
Zgodnie z przyjętą praktyką rynkową, Spółka monitoruje kapitał w Grupie Kapitałowej między innymi na 
podstawie wskaźników zaprezentowanych w poniższej tabeli, które zostały skalkulowane o oparciu o dane ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM za 2015 r.: wskaźnika kapitału własnego 
oraz wskaźnika dług netto/EBITDA.  
 

Wskaźniki  Obliczanie 2015  2014 

Dług netto/EBITDA stosunek długu netto do EBITDA 1,4  0,9 

Dług Netto 

zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, 
dłużnych papierów wartościowych 
i leasingu finansowego pomniejszone 
o wolne środki pieniężne oraz inwestycje 
krótkoterminowe o zapadalności do 1 roku 
 

6 554 

 

4 335 

EBITDA* 

zysk netto ze sprzedaży powiększony 
o amortyzację ujętą w wyniku finansowym 
oraz odpisy z tytułu utraty wartości 
aktywów trwałych 

 
4 811 

 

 
 

4 890 
4331 

Kapitału Własnego 
stosunek kapitału własnego 
pomniejszonego o wartości niematerialne 
do sumy aktywów 

0,5 
 

0,6 

     Kapitał własny 
udział w aktywach Grupy po odjęciu 
wszystkich jej zobowiązań 

20 414 
 

25 530 

     Wartości niematerialne 
możliwe do zidentyfikowania niepieniężne 
składniki aktywów, nieposiadające postaci 
fizycznej 

3 371 
 

2 918 

Kapitał własny pomniejszony 
o wartości niematerialne  

 

17 043 
 

22 612 

Aktywa ogółem suma aktywów trwałych i obrotowych 36 764 
 

40 374 

*wartość przedstawia skorygowaną EBITDĘ bez wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.  

W procesie zarządzania płynnością i kapitałem Grupa zwraca także uwagę na wartość skorygowanego zysku 
z działalności operacyjnej stanowiącego podstawę do wyliczenia kowenantów finansowych, na którą składają 
się następujące pozycje: 

 
 2015  2014 

      Zysk netto ze sprzedaży 506  3 353 

      Przychody odsetkowe od pożyczek dla wspólnych przedsięwzięć 466  282 

      Pozostałe przychody i koszty operacyjne (660)  56 

Skorygowany zysk z działalności operacyjnej 312* 
 

3 691* 

*wartość nie uwzględnia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnych przedsięwzięciach 

W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania 
zewnętrznego przy optymalnym poziomie kosztów, Grupa zakłada utrzymanie wskaźnika kapitału własnego 
na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0. 
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Nota 8.2 Kapitały 

Zasady rachunkowości 

Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej. 
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (Nota 7.2 zasady rachunkowości) powstaje w wyniku wyceny 
instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne oraz wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po 
pomniejszeniu o efekt podatku odroczonego. 
Na zakumulowane pozostałe całkowite dochody składają się zyski i straty aktuarialne z wyceny świadczeń pracowniczych po 
okresie zatrudnienia po pomniejszeniu o efekt podatku odroczonego (Nota 11 zasady rachunkowości). 
Zyski zatrzymane stanowią sumę zysku roku bieżącego oraz zakumulowanych zysków z lat poprzednich, które nie zostały 
wypłacone w formie dywidendy, ale zostały przekazane na powiększenie kapitału zapasowego lub są niepodzielone. 

 

Nota 8.2.1 Kapitał akcyjny 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki, zgodnie 
z  wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 mln PLN i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, 
w  pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Spółka nie 
wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. 
Spółka nie posiada akcji własnych. Spółki zależne i spółki będące wspólnymi przedsięwzięciami nie posiadają 
akcji KGHM Polska Miedź S.A.  

W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r. i 31 grudnia 2014 r. nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału 
zakładowego zarejestrowanego i liczby akcji.  

W latach 2015 i 2014 nie wystąpiły zmiany własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A. Jedynym 
akcjonariuszem posiadającym w tych latach liczbę akcji uprawniającą do co najmniej 5% udziału w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów był Skarb Państwa. 

Zgodnie z wiedzą Spółki, na dzień 31 grudnia 2015 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania struktura 
akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco: 

akcjonariusz liczba akcji/liczba głosów łączna wartość nominalna 
akcji 

udział w kapitale zakładowym/ 
ogólnej liczbie głosów 

Skarb Państwa 63 589 900 635 899 000 31,79% 

Pozostali akcjonariusze 136 410 100 1 364 101 000 68,21% 

Razem 200 000 000 2 000 000 000 100,00% 
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Nota 8.2.2 Zmiany pozostałych kapitałów w ciągu okresu 

 

  

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów 
 finansowych 

 

Zyski zatrzymane  

 

 

Kapitał z tytułu 
wyceny aktywów 

finansowych 
dostępnych do 

sprzedaży 

  Kapitał z tytułu 
 wyceny instrumentów  

finansowych 
zabezpieczających 

przepływy pieniężne 

Zakumulowane 
pozostałe całkowite 

dochody 

Kapitał zapasowy 
tworzony zgodnie 

 z wymogami  
art. 396 KSH  

Kapitał zapasowy 
tworzony 

z zysku zgodnie ze 
statutem Spółki  

Zysk/(strata) 
 z lat ubiegłych 

 
 

            

 
Stan na dzień 1 stycznia 2015 r.  114 252 (401) 660 19 238 2 414 

Nota 12.2 Dywidenda wypłacona - - - - - ( 800) 

 Przekazanie na kapitał zapasowy - - - - 1 614 (1 614) 

 Łączne całkowite dochody, z tego: (107) (362)  59 - - (2 788) 

 Strata netto roku obrotowego - - - - - (2 788) 

 Inne całkowite dochody (107) (362)  59 - - - 

  
Straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży (215) - - - - - 

 
 

Zysk z wyceny następującej po uprzednim rozpoznaniu trwałej 
utraty wartości  83 - - - - - 

   Nota 7.2 

 

Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających 
przepływy pieniężne - 35 - - - - 

Nota 7.2 
 

Kwota przeniesiona do zysku lub straty - korekta z tytułu 
przeklasyfikowania instrumentów zabezpieczających - (482) - - - - 

Nota 11.2 

 

Zyski / (straty) aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie 
zatrudnienia - - 73 - - - 

Nota 5.1.1 

 
Podatek dochodowy odroczony 25  85 (14) - - - 

 
Stan na dzień  31 grudnia 2015 r. 7 (110) (342) 660 20 852 (2 788) 
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Kapitał z tytułu wyceny instrumentów 
 finansowych 

 

Zyski zatrzymane 

 

 

Kapitał z tytułu 
wyceny aktywów 

finansowych 
dostępnych do 

sprzedaży 

  Kapitał z tytułu 
 wyceny instrumentów  

finansowych 
zabezpieczających 

przepływy pieniężne 

Zakumulowane 
pozostałe całkowite 

dochody 

Kapitał zapasowy 
tworzony zgodnie 

 z wymogami 
 art. 396 KSH  

Kapitał zapasowy 
tworzony 

z zysku zgodnie ze 
statutem Spółki  

Zysk/(strata) 
 z lat ubiegłych 

 
 

   
   

 
Stan na dzień 1 stycznia 2014 r.  13 499 (112) 660 17 180 3 058 

 
Dywidenda wypłacona - - - - - (1 000) 

 
Przekazanie zysku za 2014 r. na kapitał zapasowy - - - - 2 058 (2 058) 

 
Łączne całkowite dochody, z tego: 101 (247) (289) - - 2 414 

 
Zysk netto roku obrotowego - - - - - 2 414 

 
Inne całkowite dochody 101 (247) (289) - - - 

 
 

Zysk z wyceny następującej po uprzednim rozpoznaniu trwałej 
utraty wartości  124 - - - - - 

    Nota 7.2 
 

Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  227 - - - - 

Nota 7.2 
 

Kwota przeniesiona do zysku lub straty - korekta z tytułu  
przeklasyfikowania instrumentów zabezpieczających - (531) - - - - 

Nota 11.2 
 

Zyski / (straty) aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po 
okresie zatrudnienia - - (357) - - - 

Nota 5.1.1  Podatek dochodowy odroczony  (23) 57 68 - - - 

 
Stan na dzień  31 grudnia 2014 r. 114 252 (401) 660 19 238 2 414 

  
 
 
  
Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych Spółka jest zobowiązana do tworzenia obowiązkowych odpisów z zysku na kapitał zapasowy  
w celu pokrycia ewentualnych (przyszłych) lub istniejących strat w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do czasu, gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom co najmniej 1/3 kapitału zakładowego 
zarejestrowanego. Tak utworzony kapitał zapasowy nie podlega podziałowi, może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. kapitał zapasowy z tytułu obowiązkowego odpisu w Spółce wynosi 660 mln PLN, ujęty jest w zyskach zatrzymanych w  pozycji kapitał zapasowy tworzony zgodnie z wymogami art. 396 KSH.
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Nota 8.2.3   Pozostałe informacje dotyczące kapitałów 

Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy ujęto w Nocie 12.2. 

Nota 8.3   Polityka zarządzania płynnością 

Za zarządzanie płynnością finansową w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada 
Zarząd. Podmiotem wspierającym Zarząd w tym zakresie jest Komitet Płynności Finansowej, który został 
powołany w 2015 r.  
Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd Polityką Zarządzania Płynnością 
Finansową (Polityka). Dokument ten opisuje w sposób całościowy proces zarządzania płynnością finansową 
Spółki, wskazując na zgodne z najlepszymi praktykami procedury i instrumenty. Podstawowymi zasadami 
wynikającymi z dokumentu są: 

• zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Spółki, 
• lokowanie nadwyżek środków pieniężnych w bezpieczne instrumenty finansowe, 
• limity dla poszczególnych kategorii inwestycji finansowych, 
• limity koncentracji środków dla instytucji finansowych, 
• wymagany rating na poziomie inwestycyjnym dla banków, w których lokowane są środki , 
• efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym. 

Realizując proces zarządzania płynnością, Spółka korzysta z narzędzi wspierających jego efektywność. Jednym 
z  podstawowych instrumentów wykorzystywanych przez Spółkę jest usługa zarządzania środkami pieniężnymi 
w grupie rachunków - Cash Pool lokalny w PLN, USD i EUR oraz międzynarodowy w USD. Cash Pool ma na celu 
optymalizację zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi, ograniczenie kosztów odsetkowych, efektywne 
finansowanie bieżących potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz wspieranie 
krótkoterminowej płynności finansowej w Grupie Kapitałowej. 

Nota 8.3.1 Umowne terminy wymagalności dla zobowiązań finansowych 

Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2015 r. 

	
Umowne terminy wymagalności od końca 
okresu sprawozdawczego 

Razem (bez 
dyskonta) 

Wartość 
bilansowa 

	
do 12 m-cy 1-3 lata pow. 3 lat     

Kredyty i pożyczki zaciągnięte 2 128 1 077 3 842 7 047 6 822 

Zobowiązania wobec dostawców 1 318 16 376 1 710 1 490 
Pochodne instrumenty finansowe - 
waluty 

- - - - 206 

Pozostałe zobowiązania finansowe  82 7 -- 89 89 

Razem zobowiązania finansowe w 
poszczególnych przedziałach 
wymagalności	

3 528 1 100 4 218 8 846 
 

Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2014 r. 

	
Umowne terminy wymagalności od końca 
okresu sprawozdawczego 

Razem (bez 
dyskonta) 

Wartość 
bilansowa 

	
do 12 m-cy 1-3 lata pow. 3 lat   

Kredyty i pożyczki zaciągnięte 1 082 92 1 168 2 342 2 108 

Zobowiązania wobec dostawców 1 109 16 379 1 504 1 276 
Pochodne instrumenty finansowe - 
waluty 

- - - - 157 

Pochodne instrumenty finansowe - 
metale 

- - - - 1 

Pozostałe zobowiązania finansowe  79	 5	 1 85	 85 

Razem zobowiązania finansowe w 
poszczególnych przedziałach 
wymagalności  

2 270 113 1 548 3 931  
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Nota 8.4 Zadłużenie 

 Zasady rachunkowości  

Zobowiązania z tytułu zadłużenia ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne i wycenia 
się na dzień kończący okres sprawozdawczy według zamortyzowanego kosztu. Naliczone odsetki odnoszone są do kosztów 
finansowych, chyba że podlegają kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych.  

 
Nota 8.4.1 Dług netto 

 

	 	 	 	
2015   2014 

      Kredyty bankowe 
  

3 554*   - 

      Pożyczki 
  

1 170   1 052 

	 Razem zobowiązania długoterminowe z tytułu zadłużenia  4 724   1 052 

         
      Kredyty bankowe 

  
2 092   1 050 

      Pożyczki 
  

6   6 

	 Razem zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zadłużenia  2 098   1 056 

	 Razem zadłużenie 

	 	
6 822   2 108 

 Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty  156   85 

	
Dług netto 

	 	
6 666   2 023 

*Wykazane z uwzględnieniem zapłaconej prowizji przygotowawczej pomniejszającej zobowiązania finansowe z tytułu 
otrzymanych kredytów 

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) według rodzaju stopy 
procentowej 

	 	
2015  2014 

USD/LIBOR 6 443*  2 108 

EUR/EURIBOR 412  -  

Razem  

	
6 855  2 108 

*Wykazane bez uwzględnienia zapłaconej prowizji przygotowawczej pomniejszającej zobowiązania finansowe z tytułu 
otrzymanych kredytów 

W 2015 r. nastąpił wzrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym również wzrost wartości 
zobowiązań krótkoterminowych. W efekcie na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość zobowiązań 
krótkoterminowych wyniosła 5 085 mln zł i była wyższa od wartości aktywów obrotowych o 371 mln zł. 
W ramach zawartych z bankami umów bilateralnych, Spółka wykorzystuje kredyty obrotowe oraz w rachunku 
bieżącym z okresami zapadalności do 2 lat. W związku z powyższym faktem oraz sukcesywnym przedłużaniem 
na kolejne okresy dostępności finansowania w ramach umów bilateralnych, ryzyko płynności związane 
z otrzymanymi kredytami krótkoterminowymi Spółka ocenia jako niskie. 

Nota 8.4.2 Zmiana długu netto 

 

Stan na 1 stycznia 2014 1 000 

Płatności z tytułu zadłużenia - netto 839 

Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych 124 

Pozostałe zmiany niepieniężne 22 

Zmiana stanu wolnych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 38 

Stan na 31 grudnia 2014 2 023 

Płatności z tytułu zadłużenia - netto 4 581 

Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych 29 

Pozostałe zmiany niepieniężne 104 

Zmiana stanu wolnych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (71) 

Stan na 31 grudnia 2015 6 666 
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Z istniejącym zadłużeniem wiąże się ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej. Opis ekspozycji na ryzyka 
finansowe znajduje się w Nocie 7.5. 

Nota 8.4.3 Szczegółowe informacje dotyczące głównych źródeł zadłużenia zewnętrznego 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała otwarte linie kredytowe oraz pożyczkę inwestycyjną z łącznym 
saldem dostępnego finansowania w równowartości 15 571 mln PLN, w ramach którego 
wykorzystano  6 855  mln PLN. Poniższe zestawienie prezentuje strukturę źródeł finansowania. 
 

	 	
2015  2014 

	 	
Kwota 

dostępnego 
wykorzystania 

Kwota 
wykorzystana 

 
Kwota 

wykorzystana 
1. Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny na kwotę 

2 500 mln USD, uzyskany na podstawie umowy o finansowanie 
zawartej z konsorcjum banków w 2014 r. na okres 5 lat 
(z  dobrowolną opcją przedłużenia o kolejne 2 lata po upływie 
jednego roku i po upływie dwóch lat od dnia podpisania umowy). 
W 2015 r. Spółka uzyskała zgodę banków z konsorcjum na 
wydłużenie terminu zapadalności kredytu o 1 rok. Nowy termin 
zapadalności upływa dnia 10 lipca 2020 r.       

 

Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu przeznaczone są 
na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym 
kontynuację realizacji projektów inwestycyjnych oraz 
refinansowanie zadłużenia KGHM INTERNATIONAL LTD. 

9 753 3 126 - 

Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę 
banku, która uzależniona jest od wskaźnika finansowego dług 
netto/EBITDA. Umowa kredytowa nakłada na Spółkę obowiązek 
utrzymania kowenantu finansowego oraz kowenantów 
niefinansowych.  Na dzień 31 grudnia 2015 r., w trakcie okresu 
sprawozdawczego oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do 
publikacji nie wystąpiły przypadki naruszenia kowenantów 
zawartych w ww. umowie.     

 

2. Pożyczka inwestycyjna udzielona przez Europejski Bank 
Inwestycyjny na kwotę 2 000 mln PLN z terminem finansowania 
12 lat. Pożyczka może być wykorzystana w formie 
nieodnawialnych transz ciągniętych w PLN, EUR lub USD, dla 
których oprocentowanie może być liczone w oparciu o stałą stopę 
procentową lub zmienną stopę procentową WIBOR, LIBOR, 
EURIBOR powiększoną o marżę. Pozostały okres dostępności 
transz wynosi na dzień bilansowy 5 miesięcy. Termin spłaty 
zaciągniętych transz upływa dnia 30 października 2026 r.     

 

Środki pozyskane w ramach udzielonej pożyczki przeznaczane są 
na finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów 
inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz 
rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
„Żelazny Most”. 

2 000 1 176 1 058 

Umowa pożyczki nakłada na Spółkę obowiązek utrzymania 
kowenantów finansowych oraz niefinansowych. Na dzień 
31  grudnia 2015 r., w trakcie okresu sprawozdawczego oraz do 
dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji nie wystąpiły 
przypadki naruszenia kowenantów zawartych w  ww.  umowie.     

 

3. Pozostałe kredyty bankowe na łączną kwotę 3 818 mln PLN 
służące finansowaniu kapitału obrotowego i wspierające 
zarządzanie bieżącą płynnością finansową.     

 

Spółka posiada linie kredytowe w ramach zawartych krótko 
i  długoterminowych umów kredytowych. Są to kredyty obrotowe 
oraz w rachunku bieżącym z okresami dostępności do 2 lat. 
Terminy ważności umów są sukcesywnie przedłużane na kolejne 
okresy. 

3 818 2 553 1 050 

Środki finansowe w ramach otwartych linii kredytowych dostępne 
są w walutach: PLN, USD oraz EUR, a oprocentowanie oparte jest 
o zmienną stopę procentową WIBOR, LIBOR, EURIBOR 
powiększoną o marżę.     

 

 

 
15 571 

 

 
6 855 

 
2 108 
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Powyższe źródła zapewniają dostępność finansowania zewnętrznego w kwocie 15 571 mln PLN. Pozostałe do 
wykorzystania środki w wysokości 8 716 mln PLN w pełni zabezpieczają średnio- i długoterminowe potrzeby 
płynnościowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej.  
 
Kredyt konsorcjalny na kwotę 2 500 mln USD, pożyczka inwestycyjna na kwotę 2 000 mln PLN, jak i pozostałe 
kredyty bankowe w kwocie 3 818 mln PLN są niezabezpieczone. 

 

Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Zasady rachunkowości 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują głównie środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz depozyty 
bankowe o terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia (również dla celów sprawozdania 
z  przepływów pieniężnych). Środki pieniężne wycenia się w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki.  

 

  2015  2014 

 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 6  3 

 
Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od 
dnia nabycia - depozyty 152 

 
82 

 Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 158  85 

 

Nota 8.6 Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 

 

Istotnym narzędziem zarządzania płynnością finansową w Grupie  są gwarancje i akredytywy, dzięki którym 
spółki Grupy nie muszą angażować środków pieniężnych w celu zabezpieczenia swoich zobowiązań wobec 
innych podmiotów. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych zawarto w Nocie 12.5. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji 
i akredytyw na łączną kwotę 1 275 mln PLN oraz z tytułu zobowiązania wekslowego na kwotę 256 mln PLN. 
Najistotniejsze pozycje stanowią zobowiązania warunkowe mające na celu: 

§ zabezpieczenie realizacji umów zawartych przez Sierra Gorda S.C.M. w kwocie 855 mln PLN 
(akredytywa na 536 mln PLN udzielona jako zabezpieczenie należytego wykonania długoterminowego 
kontraktu na dostawę energii oraz na 319 mln PLN jako gwarancje korporacyjne ustanowione jako 
zabezpieczenie płatności z tytułu zawartych umów leasingu), 

§ zabezpieczenia kosztów rekultywacji kopalni Robinson, kopalni Podolsky oraz projektu Victoria 
w  kwocie 324 mln PLN, 

§ zabezpieczenie należytego wykonania przez Spółkę przyszłych zobowiązań środowiskowych 
związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most”  
w łącznej kwocie 320 mln PLN (64 mln PLN gwarancja bankowa oraz 256 mln PLN weksel własny) . 

W oparciu o analizy i prognozy, na koniec okresu sprawozdawczego Spółka określiła prawdopodobieństwo 
zapłaty kwot wynikających z zobowiązań warunkowych jako niskie. 
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CZĘŚĆ 9 – Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania 
 

 
Nota 9.1. Rzeczowe i niematerialne aktywa - górnicze i hutnicze  
 

Zasady rachunkowości - aktywa rzeczowe  

Najistotniejsze rzeczowe aktywa trwałe Spółki stanowią nieruchomości związane z działalnością górniczą i hutniczą, 
obejmujące grunty własne, budynki, obiekty inżynierii wodnej i lądowej takie jak: kapitalne wyrobiska górnicze (w tym szyby, 
studnie, sztolnie, chodniki, komory główne), rurociągi podsadzkowe, odwadniające i przeciwpożarowe, otwory 
piezometryczne, linie kablowe elektroenergetyczne, sygnalizacyjne i światłowodowe. Do rzeczowych aktywów trwałych 
górniczych i hutniczych zalicza się również maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i inne ruchome środki trwałe. 
Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację 
(umorzenie) oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.  

W wartości początkowej środków trwałych Spółka ujmuje zdyskontowane koszty likwidacji środków trwałych po działalności 
górniczej podziemnej i odkrywkowej oraz innych obiektów, które zgodnie z obowiązującym prawem podlegają likwidacji 
po zakończeniu działalności. Zasady ujmowania i wyceny kosztów likwidacji przedstawione są w Nocie 9.4. 
W wartości bilansowej środka trwałego ujmuje się koszty regularnych, znaczących przeglądów, w tym koszty przeglądów 
certyfikacyjnych, których przeprowadzenie jest niezbędne. 
Cenę nabycia/koszt wytworzenia powiększają koszty finansowania zewnętrznego (tj. odsetki oraz różnice kursowe 
stanowiące korektę kosztu odsetek) zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie dostosowywanego składnika rzeczowych 
aktywów trwałych. 
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) Spółka dokonuje, w zależności od wzorca 
konsumowania korzyści ekonomicznych z danego składnika rzeczowych aktywów trwałych: 
- metodą amortyzacji liniowej, dla składników, które są wykorzystywane w procesie produkcji w równomiernym stopniu 

w całym okresie ich użytkowania, oraz 
- metodą amortyzacji naturalnej (metodą jednostek produkcji), dla składników w odniesieniu do których konsumpcja 

korzyści ekonomicznych jest bezpośrednio powiązana z ilością wydobytej kopaliny ze złoża lub z ilością wytworzonych 
jednostek produkcji i wydobycie to lub produkcja nie są równomierne w całym okresie ich użytkowania. W szczególności 
dotyczy to budowli oraz maszyn i urządzeń górniczych w blokach gazowo-parowych. 

 
Okresy eksploatacji i tym samym stawki amortyzacyjne środków trwałych funkcjonujących w ciągu technologicznym 
produkcji miedzi, dostosowane są do planów zakończenia działalności. 
Dla poszczególnych grup środków trwałych przyjęto okresy użytkowania, oszacowane na podstawie oczekiwanego życia 
kopalni z uwzględnieniem zawartości złoża, w następujących przedziałach: 
 

Grupa Rodzaj środka trwałego Całkowity okres użytkowania 
Budynki, budowle i 
grunty 

Grunty Nie podlegają amortyzacji 

Budynki  25-90 lat 

Kapitalne wyrobiska górnicze 22-90 lat 

Rurociągi podsadzkowe, odwadniające i 
przeciwpożarowe 

6-90 lat 

 

Linie kablowe elektroenergetyczne, 
sygnalizacyjne i światłowodowe 

10-70 lat 

Urządzenia 
techniczne, maszyny, 
środki transportu, i 
inne środki trwałe 

Urządzenia techniczne i maszyny 4-15 lat 

Środki transportu 3-14 lat 

Inne środki trwałe, w tym narzędzia i przyrządy 5-10 lat 

 

Spółka dokonuje regularnych przeglądów rzeczowych aktywów trwałych pod kątem adekwatności stosowanych okresów 
użytkowania do bieżących warunków prowadzenia działalności. 

Poszczególne istotne części składowe środka trwałego (istotne komponenty), których okres użytkowania różni się od okresu 
użytkowania całego środka trwałego amortyzowane są odrębnie, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych 
odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania.  

Aktywa niefinansowe testuje się na utratę wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na ryzyko 
niezrealizowania ich wartości bilansowej.  

Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów lub 
ośrodka wypracowującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną.  

Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują przepływy 
pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów przeprowadzenia testów na 
utratę wartości ośrodek wypracowujący środki pieniężne ustala się każdorazowo. 

Jeżeli przeprowadzony test na utratę wartości wykaże, iż wartość odzyskiwalna (tj. wyższa z dwóch kwot: wartość godziwa 
pomniejszona o koszty zbycia i wartość użytkowa) danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki 
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pieniężne jest niższa od wartości bilansowej, dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości różnicy między wartością 
odzyskiwalną, a wartością bilansową składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Odpis z tytułu 
utraty wartości alokuje się do poszczególnych aktywów wchodzących w skład ośrodka wypracowującego środki pieniężne 
proporcjonalnie do udziału wartości bilansowej poszczególnych aktywów w wartości bilansowej całego ośrodka, przy czym 
w wyniku alokacji odpisu wartość bilansowa składnika aktywów nie może być niższa od najwyższej z trzech kwot: wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, wartości użytkowej i zera. 

 

Zasady rachunkowości - aktywa niematerialne 

Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze obejmują przede wszystkim aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów 
mineralnych. 
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych wycenia się w wysokości kosztu pomniejszonego 
o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.  

W koszcie tego aktywa ujmuje się nakłady na: 
• projekty robót geologicznych, 
• uzyskanie decyzji środowiskowych, 
• uzyskanie koncesji i użytkowania górniczego na poszukiwania geologiczne, 
• realizację robót i prac wiertniczych (wiercenia, badania geofizyczne, hydrogeologiczne, obsługa geologiczna, analityka, 

geotechnika, itd.), 
• zakup informacji geologicznych, 
• wykonanie dokumentacji geologicznej i jej zatwierdzenie, 
• wykonanie oceny ekonomiczno-technicznej zasobów dla potrzeb decyzji o wnioskowanie o koncesje na eksploatację 

górniczą, 
• koszty zużycia urządzeń i sprzętu (rzeczowe aktywa trwałe) służącego do prowadzenia prac poszukiwawczych. 

 
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych wycenia się w wysokości kosztu pomniejszonego 
o  skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. 
 
Testy na utratę wartości na pojedynczej jednostce (projekcie) Spółka przeprowadza obowiązkowo z chwilą: 
• wykazania technicznej wykonalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów mineralnych, oraz 
• gdy fakty i okoliczności wskazują, że wartość bilansowa aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 

może przewyższać ich wartość odzyskiwalną. 
 
Ewentualne odpisy ujmuje się przed dokonaniem przeklasyfikowania wynikającego z wykazania technicznej wykonalności 
i  ekonomicznej zasadności wydobywania zasobów mineralnych. 
 
 
Ważne oszacowania i założenia 

Ważne oszacowania i założenia dotyczące utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów górniczych i hutniczych 
zostały zaprezentowane w Części 3. 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

 
Wartości niematerialne  

 

 
Budynki, budowle  

i grunty 

Urządzenia 
techniczne,  

maszyny, środki 
transportu i inne 

środki trwałe 
Środki trwałe w 

budowie 
 

Aktywa z tytułu 
poszukiwania i 
oceny zasobów 

mineralnych Pozostałe Razem 

 
Stan na dzień 1 stycznia 2014 r. 

       
 

Wartość brutto 7 036 7 850 2 890 
 

111 168 18 055 

 
Umorzenie (4 032) (4 216) - 

 
- (29) (8 277) 

 
Odpisy z tytułu utraty wartości - (1) (2) 

 
- - (3) 

 
Wartość księgowa netto 3 004 3 633 2 888 

 
111 139 9 775 

 
Zmiany w roku 2014 netto 

   
 

   

 
Rozliczenie środków trwałych w budowie 471 1 272 (1 743) 

 
- - - 

 
Zakup  - - 2 100 

 
55 178 2 333 

 
Wytworzenie we własnym zakresie - -  38 

 
- 10 48 

Nota 9.3 
Zmiana wysokości rezerwy na koszty likwidacji 
zakładów górniczych i składowisk odpadów 

471 - - 
 

- - 471 

Nota 4.1 Amortyzacja  (166) (622) - 
 

- (7) (795) 

 
Inne zmiany (2) (12)  3 

 
- 4 (7) 

 Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.    
 

  - 

 
Wartość brutto 7 961 8 747 3 288 

 
166 357 20 519 

 
Umorzenie (4 183) (4 475) - 

 
- (33) (8 691) 

 
Odpisy z tytułu utraty wartości - ( 1) ( 2) 

 
- - ( 3) 

 
Wartość księgowa netto 3 778 4 271 3 286 

 
166 324 11 825 

     
 

   
 

Zmiany w roku 2015 netto 
   

 
   

 
Rozliczenie środków trwałych w budowie 473 716 (1 189) 

 
- - - 

 
Zakup  - - 2 411 

 
89 20 2 520 

 
Wytworzenie we własnym zakresie - - 44 

 
- 10  54 

Nota 9.3 
Zmiana wysokości rezerwy na koszty likwidacji 
zakładów górniczych i składowisk odpadów 

(131) - - 
 

- - (131) 

Nota 4.1 Amortyzacja  (192) (681) - 
 

- (11) (884) 

 
Odpisy z tytułu utraty wartości - (5) - 

 
- (66) (71) 

 
Inne zmiany 23 (4) 45 

 
(1) 10 73 

 
Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

   
 

   

 
Wartość brutto 8 277 9 138 4 599 

 
254 396 22 664 

 
Umorzenie (4 326) (4 838) - 

 
- (43) (9 207) 

 
Odpisy z tytułu utraty wartości - (3) (2) 

 
  (66) (71) 

 
Wartość księgowa netto 3 951 4 297 4 597 

 
254 287 13 386 
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Wartość zabezpieczenia spłaty zobowiązań KGHM Polska Miedź S.A. ustanowionego na rzeczowych aktywach 
trwałych została przedstawiona w Nocie 8.4.3. Szczegóły dotyczące głównych źródeł zadłużenia zewnętrznego. 

 
 
Nota 9.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze – środki trwałe w budowie 

 

 
2015 

 
2014 

Program Modernizacji Pirometalurgii 1 537 
 

956 

Głogów Głęboki-Przemysłowy 976 
 

821 
Budowa szybu SW-4 609 

 
574 

Działalność inwestycyjna związana z rozbudową i eksploatacją Obiektu 
Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych  Żelazny Most 212 

 
234 

Inwestycje związane z rozbudową infrastruktury rejonów  
wydobywczych w kopalniach  271 

 
167 

  
 
 

Nota 9.1.2 Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi 
 

	 2015   2014 

Zakup (2 520) 	 (2 333) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia 126 	 126 

Pozostałe  (48) 	 28 

Razem  
 

(2 442) 	 (2 179) 
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Nota 9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne 
 
 

Zasady rachunkowości 

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną 
amortyzację (umorzenie) oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Polityka dotycząca utraty wartości przedstawiona 
została w Nocie 9.1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.  
 
Dla poszczególnych grup środków trwałych przyjęto okresy użytkowania w następujących przedziałach: 
 

Grupa  Całkowity okres użytkowania 

Budynki i budowle 25-60 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny 4-15 lat 

Środki transportu 3-14 lat 

Inne środki trwałe 5-10 lat 

 
Wartości niematerialne wykazane jako „pozostałe wartości niematerialne” obejmują w szczególności: nabyte prawa 
majątkowe niezwiązane z działalnością górniczą, oprogramowanie komputerowe. Aktywa te wycenia się w cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości. 

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową, przez okres ich przewidywanego 
użytkowania. Dla głównych grup wartości niematerialnych okres użytkowania wynosi: 
– nabyte prawa majątkowe niezwiązane z działalnością górniczą: 5-50 lat, 
– oprogramowanie komputerowe: 2-5 lat 
– inne wartości niematerialne 40-50 lat 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Wartości 
niematerialne  

 
Budynki, budowle  

i grunty 

Urządzenia 
techniczne,  

maszyny, środki 
transportu i inne 

środki trwałe 
Środki trwałe w 

budowie 
 

Pozostałe Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2014 r. 
      Wartość brutto 122 220 3 

 

101 446 

Umorzenie (27) (98) - 

 

(80) (205) 

Wartość księgowa netto 95 122 3 
 

21 241 

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. 
   

 
 

- 

Wartość brutto 123 229 10 

 

108 470 

Umorzenie (28) (107) - 

 

(87) (222) 

Wartość księgowa netto 95 122 10 
 

21  248 

    
 

  
Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

   
 

  
Wartość brutto 126 246 5 

 

112 489 

Umorzenie (30) (114) - 

 

(88) (232) 

Wartość księgowa netto 96 132 5 
 

24 257 



CZĘŚĆ 9 – Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania                                                                w mln PLN, chyba że wskazano inaczej 

56/153 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 

 
Nota 9.3 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 

 
 

 
2015 

 
2014 

 rozliczona w wynik finansowy 875 
 

818 
 stanowiąca część kosztu wytworzenia innych aktywów 35 

 
- 

Nota 
4.1 

Razem 
910  818 

 
 
 
 
 
Nota 9.4 Rezerwa na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów 
 

Zasady rachunkowości Ważne oszacowania i założenia 

Rezerwa na przyszłe koszty związane z likwidacją kopalń i innych 
obiektów technologicznych tworzona jest na bazie szacunku 
przewidywanych kosztów likwidacji obiektów i przywrócenia 
stanu pierwotnego terenu po zakończeniu ich eksploatacji. 
Podstawą szacowania wielkości rezerwy są specjalistyczne 
opracowania wykonane w oparciu o prognozy eksploatacji złoża 
(dla obiektów górniczych) oraz ekspertyzy technologiczno-
ekonomiczne sporządzone przez specjalistyczne firmy bądź 
wykonane w Spółce.  
Zmiana stopy dyskonta lub szacowanego kosztu likwidacji 
koryguje wartość środka trwałego, którego dotyczy, chyba że 
przekracza wartość bilansową środka trwałego (wówczas 
nadwyżka ujmowana jest w pozostałych przychodach 
operacyjnych). 

Wartość rezerwy stanowią zdyskontowane do wartości 
bieżącej oszacowane koszty przyszłej likwidacji kopalń 
i innych obiektów technologicznych. Na aktualizację 
rezerwy na dzień kończący okres sprawozdawczy 
w Spółce mają wpływ poniższe wskaźniki: 

a) wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej publikowany przez GUS,  

b) prognozowana stopa dyskontowa skalkulowana 
w  oparciu o rentowność obligacji skarbowych 
o terminach zapadalności najbardziej zbliżonych 
do terminów planowanych wypływów 
finansowych. 

Rentowność obligacji skarbowych oraz stopa inflacji 
ustalane są oddzielnie dla okresów przyszłych, 
tj.  pierwszego, drugiego i trzeciego roku oraz łącznie dla 
okresów począwszy od czwartego roku. 

W Spółce w celu oszacowania rezerw na koszty likwidacji 
kopalń i obiektów technologicznych na 31 grudnia 
2015 r.  przyjęto stopę dyskonta na poziomie 3 % 
(w  roku 2014 2,75 %). 

 
 

  

2015 
 

2014 

 
Stan rezerw na początek okresu sprawozdawczego 1 005 

 
524 

Nota 9.1 Zmiany szacunków odniesione w środki trwałe (131) 
 

471 

 
Pozostałe 18 

 
10 

 
Stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego w tym: 892 

 
1 005 

 
 - rezerwy długoterminowe 873 

 
992 

 
 - rezerwy krótkoterminowe 19 

 
13 
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CZĘŚĆ 10 – Kapitał obrotowy 
 

 

Nota 10.1 Zapasy 

 

Zasady rachunkowości 

Spółka dokonuje wyceny zapasów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych niż cena sprzedaży 
pomniejszona o koszty dokończenia produkcji i doprowadzenia sprzedaży do skutku.  
Wyceny bilansowej rozchodu składnika zapasów dokonuje się według średniej ważonej ceny nabycia oraz średnioważonego 
rzeczywistego kosztu wytworzenia. 

 

  
2015 

 
2014 

Materiały 
 

477 
 

370 

Półprodukty i produkcja w toku 
 

1 613 
 

1 561 

Produkty gotowe 
 

438 
 

379 

Towary 
 

73 
 

67 

Razem wartość netto zapasów 
 

2 601 
 

2 377 

 Odpis aktualizujący wartość zapasów wyniósł 45 mln PLN ( w 2014 r. 4 mln PLN). 

 

Nota 10.2 Należności od odbiorców 

 

Zasady rachunkowości 

Należności od odbiorców ujmuje się początkowo w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu należności te wycenia się 
w  wysokości zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Należności niestanowiące aktywów 
finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie 
wymaganej zapłaty. 

 

	 	
2015 

	
2014 

Należności od odbiorców krótkoterminowe 

	
1 000 

	
1 407 

  
 
 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz w 2014 r. nie występowały istotne salda należności od odbiorców, które były 
przeterminowane i nie stwierdzono utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości należności od odbiorców 
(kumulatywne oraz ujęte w okresie) są nieznaczące zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w okresie 
porównawczym. Spółka narażona jest na ryzyko kredytowe oraz ryzyko walutowe wynikające z należności od 
odbiorców. Zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz ocena jakości kredytowej należności przedstawiono 
w  Nocie 7.5.2.3. Informacje na temat ryzyka zmian kursów walutowych przedstawiono w Nocie 7.5.1.3.  
Wartość godziwa należności od odbiorców jest zbliżona do wartości bilansowej.  
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Nota 10.3 Zobowiązania wobec dostawców  

 

Zasady rachunkowości 

Zobowiązania wobec dostawców ujmuje się początkowo w wartości godziwej i wycenia się na dzień kończący okres 
sprawozdawczy w wartości zamortyzowanego kosztu.  
 

 
2015 

 
2014 

Zobowiązania wobec dostawców długoterminowe 172 
 

168 

Zobowiązania wobec dostawców krótkoterminowe 1 318 
 

1 109 

Zobowiązania wobec dostawców 1 490 
 

1 277 
 
 
W pozycji zobowiązań wobec dostawców zawarte zostały zobowiązania z tytułu zakupu, budowy środków 
trwałych i wartości niematerialnych wynoszące na 31 grudnia 2015 r. w części długoterminowej 172 mln PLN, 
a  w części krótkoterminowej 731 mln PLN (na 31 grudnia 2014 r. odpowiednio 168 mln PLN i 577 mln PLN). 
Spółka narażona jest na ryzyko walutowe wynikające ze zobowiązań wobec dostawców oraz ryzyko płynności. 
Informacje na temat ryzyka walutowego przedstawiono w Nocie 7.5.1.3 oraz ryzyka płynności w Nocie 8.3. 
Wartość godziwa zobowiązań wobec dostawców jest zbliżona do wartości bilansowej.  
 

Nota 10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego  

 

	
Zapasy 

Należności od 
odbiorców 

Zobowiązania 
wobec 

dostawców 
Kapitał 

obrotowy 
Stan na 31 grudnia 2014 r. (2 377) (1 407) 1 277 (2 507) 

Stan na 31 grudnia 2015 r. (2 601) (1 000) 1 490 (2 111) 

Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (224)  407  213  396 

Korekty  23 - (124) (101) 
Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów 
pieniężnych 

(201)  407  89  295 

	
	 	 	 	

	
	 	 	 	

	
Zapasy 

Należności od 
odbiorców 

Zobowiązania 
wobec 

dostawców 
Kapitał 

obrotowy 
Stan na 31 grudnia 2013 r. (2 432) (1 594) 1 166 (2 860) 

Stan na 31 grudnia 2014 r. (2 377) (1 407) 1 277 (2 507) 

Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 55 187 111 353 

Korekty  - - (131) (131) 

Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów 
pieniężnych 

55 187 (20)  222 
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CZĘŚĆ 11 – Świadczenia pracownicze 

 
 

Zasady rachunkowości 
 

Spółka zobowiązana jest do wypłaty określonych świadczeń po okresie zatrudnienia (świadczeń emerytalnych z tytułu 
jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych, ekwiwalentu węglowego) oraz innych 
długoterminowych świadczeń (w postaci nagród jubileuszowych), zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. 
 

Wysokość zobowiązań z tytułu obu rodzajów świadczeń szacowana jest na koniec okresu sprawozdawczego przez 
niezależnego aktuariusza metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych.  
 

Wartość bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń ustala się poprzez zdyskontowanie szacowanych przyszłych 
wypływów pieniężnych przy zastosowaniu stóp procentowych obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty 
świadczeń, o terminach zapadalności zbliżonych do terminów regulowania odnośnych zobowiązań. Zyski i straty aktuarialne 
z  wyceny określonych świadczeń po okresie zatrudnienia ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach w okresie, 
w którym powstały. Zyski i straty aktuarialne z wyceny pozostałych świadczeń (np. świadczenia z tytułu nagród jubileuszowych) 
ujmowane są w wyniku finansowym. 

 
Ważne oszacowania i założenia 
 

Zobowiązanie bilansowe z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu 
określonych świadczeń. Wysokość zobowiązania zależy od wielu czynników, które są wykorzystywane jako założenia  
w metodzie aktuarialnej. Wszelkie zmiany założeń mają wpływ na wartość bilansową zobowiązania. Jednym z podstawowych 
założeń dla ustalenia wysokości zobowiązania jest stopa procentowa. Na dzień kończący okres sprawozdawczy w oparciu 
o  opinię niezależnego aktuariusza przyjmuje się odpowiednią stopę dyskonta dla Spółki, przy użyciu której ustala się wartość 
bieżącą szacowanych przyszłych wypływów pieniężnych z tytułu tych świadczeń. Przy ustalaniu stopy dyskontowej dla okresu 
sprawozdawczego aktuariusz ekstrapoluje wzdłuż krzywej rentowności bieżące stopy procentowe obligacji skarbowych 
wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, aby uzyskać stopę dyskontową umożliwiającą dyskontowanie płatności 
o terminie realizacji dłuższym niż termin wykupu obligacji. 

Pozostałe założenia makroekonomiczne wykorzystywane dla wyceny zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń 
pracowniczych, takie jak stopa inflacji czy najniższe wynagrodzenie, oparte są w części na obecnie panujących warunkach 
rynkowych. Założenia przyjęte do wyceny na 31 grudnia 2015 r. zostały ujawnione w Nocie 11.2. 

 
Wpływ zmian wskaźników na saldo zobowiązań 

 
2015 

 
2014 

  wzrost stopy dyskonta o 1% (248)  (260) 

  obniżenie stopy dyskonta o 1% 328  348 

  wzrost o 1% wskaźnika wzrostu cen węgla  
i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 

324 
 

335 

  obniżenie o 1% wskaźnika wzrostu cen węgla  
i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 

(250) 
 

(261) 

  
 

 
 

Nota 11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 
 
Składniki pozycji zobowiązań z tyt. świadczeń pracowniczych 

 
 

2015  2014 
 Długoterminowe  1 803   1 842  
 Krótkoterminowe  102   114  

 Ogółem zobowiązania z tytułu programów przyszłych świadczeń 
pracowniczych 

1 905 
 

1 956  

 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 160   163  
 Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne  (niewykorzystane urlopy, 

premie, inne) 
315 

 
307  

 Ogółem zobowiązania pracownicze 475  470  
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 11 - Świadczenia pracownicze                                                                                                           w mln PLN, chyba że wskazano inaczej 

60/153 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 

 
Koszty świadczeń pracowniczych 

  
2015  2014 

 Koszty wynagrodzeń 2 107  2 097 

 
Koszty ubezpieczeń społecznych 864  859 

 
Koszty przyszłych świadczeń 21  66 

Nota 4.1 Koszty świadczeń pracowniczych 2 992  3 022 

 

Nota 11.2 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych 

  

 Ogółem 
zobowiązania   

 Nagrody 
jubileuszowe  

 Odprawy 
emerytalno 

- rentowe  
 Ekwiwalent 

węglowy  
 Inne 

świadczenia  

 
Stan na dzień 1 stycznia 2014 1 533  241  213  1 051  28  

Nota 11.1 
Łączna kwota kosztów ujęta 
w wyniku finansowym 160  75  20  63 2  

     Koszty odsetek 69  11  10  47  1  

 
 
   Koszty bieżącego zatrudnienia 42  15 10  16  1  

 
 

   Straty aktuarialne ujmowane 
   w wyniku finansowym 49 49   -     -     -   

Nota 8.2.2 
Straty aktuarialne ujmowane 
w pozostałych całkowitych 
dochodach 357    -   35  319  3 

 Wypłacone świadczenia (94) (36) (17) (40) (1) 

 Stan na dzień 31 grudnia 2014 1 956  280 251  1 393  32 

Nota 11.1 Łączna kwota kosztów ujęta 
w wyniku finansowym 124   40   20 62   2 

 
 
   Koszty odsetek 54   8   7  38   1   

 
 
   Koszty bieżącego zatrudnienia 56  18   13  24   1     

 
 

  Straty aktuarialne ujmowane 
   w wyniku finansowym 14  14        -           -         -     

Nota 8.2.2 

 

(Zyski)/straty aktuarialne ujmowane 
w pozostałych całkowitych 
dochodach (72)         -       5   (75)  (2) 

 
Wypłacone świadczenia (103)  (41)   (21)   (40)   (1)         

 
Stan na dzień 31 grudnia 2015 1 905   279  255   1 340  31  

 
 
Stan na dzień 31 grudnia 2015 2014 2013 2012 2011 

Wartość bieżąca zobowiązań  
z tytułu świadczeń pracowniczych 

1 905 1 956 1 533 1 581 1 323 

 
 
Główne przyjęte założenia aktuarialne na 31 grudnia 2015 r.:  
 

 

2016 2017 2018 2019 
2020 i 

następne 

 - stopa dyskonta 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 - stopa wzrostu cen węgla 0,00% 2,30% 3,00% 3,00% 3,00% 

 - stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia 0,00% 3,30% 4,00% 4,00% 4,00% 

 - przewidywana inflacja 1,70% 1,80% 2,50% 2,50% 2,50% 

 - przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń 1,50% 1,80% 2,50% 2,50% 2,50% 
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Główne założenia aktuarialne przyjęte na 31 grudnia 2014 r.: 

 

2015 2016 2017 2018 2019 i 
następne 

 - stopa dyskonta 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 

 - stopa wzrostu cen węgla 0,00% 2,80% 2,60% 3,00% 3,00% 

 - stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia 0,00% 3,80% 3,60% 4,00% 4,00% 

 - przewidywana inflacja 1,20% 2,30% 2,10% 2,50% 2,50% 

 - przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń 1,50% 2,30% 2,10% 2,50% 2,50% 
 
Zmiana wartości zysków/strat aktuarialnych spowodowana jest zmianą założeń w zakresie wzrostu stopy 
dyskonta, wzrostu cen węgla oraz wzrostu najniższych wynagrodzeń. 
Do aktualizacji rezerwy na koniec bieżącego okresu przyjęto parametry na podstawie dostępnych prognoz 
inflacji, analizy wzrostu wskaźników cen węgla i najniższego wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności 
długoterminowych obligacji skarbowych. 
 
Podział (zysków)/strat aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w stosunku do założeń przyjętych na  
31 grudnia 2014 r. 
 
Zmiana założeń finansowych (200) 

Zmiana założeń demograficznych 17 

Pozostałe zmiany 124 

Razem (zyski)/straty aktuarialne (59) 
  
Profil zapadalności zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych 

Rok zapadalności: 
Ogółem 

zobowiązania 
nagrody 

jubileuszowe 

odprawy 
emerytalno - 

rentowe 

ekwiwalent 
węglowy 

Inne 
świadczenia 

2016 102 29 27 44 2 

2017 145 28 66 49 2 

2018 84 21 13 48 2 

2019 80 19 11 48 2 

2020 75 19 8 46 2 

Pozostałe lata 1 419 163 130 1 105 21 

Wartość zobowiązań w sprawozdaniu 
z  sytuacji finansowej na dzień 
31 grudnia 2015 

1 905 279 255 1 340 31 
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CZĘŚĆ 12 – Inne noty 
 

 
Nota 12.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

Zasady rachunkowości oraz ważne oszacowania i założenia zaprezentowane w Nocie 10 mają zastosowanie do 
transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi. 

 

Przychody ze zbycia podmiotom powiązanym 2015 
 

2014 

Przychody ze zbycia produktów, towarów i materiałów 262 
 

264 

Przychody z innych transakcji  285 
 

79 

Razem 547  343 

 
 

	
2015 

	
2014 

Należności od podmiotów powiązanych 7 245  2 440 

     w tym należności z tytułu udzielonych pożyczek 6 755  2 046 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 603  499 

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych 4 643  4 973 

     w tym zakup środków trwałych, wartości niematerialnych 1 275  1 091 

 
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano indywidualnych transakcji przeprowadzonych 
między Spółką a rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę, współkontrolę 
lub wywiera na nie znaczący wpływ, które byłyby znaczące ze względu na nietypowy zakres i kwotę. 
Pozostałe transakcje zawarte przez Spółkę z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę 
lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ, które były znaczące zbiorowo, wchodziły w zakres 
normalnych, codziennych operacji gospodarczych, przeprowadzonych na zasadach rynkowych. Transakcje 
dotyczyły zakupów materiałów i usług na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej (paliwa, energia, usługi 
transportowe). Obroty z tytułu tych transakcji w 2015 r. wyniosły 593 mln PLN (w 2014. 709 mln PLN), 
a nierozliczone salda zobowiązań z tytułu tych transakcji na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 235 mln PLN 
(na dzień 31 grudnia 2014 r. 238 mln PLN).  
 

Nota 12.2 Dywidendy wypłacone 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 29 kwietnia 
2015 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za rok 
obrotowy 2014 przeznaczono 800 mln PLN, co stanowi 4,00 PLN na jedną akcję. 
Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustalono na 27 maja 2015 r., a wypłatę dywidendy 
w dwóch ratach: 18 czerwca 2015 r. kwota 2,00 PLN na akcję i 19 października 2015 r.  kwota 2,00 PLN na 
akcję. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 czerwca 
2014 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za rok 
obrotowy 2013 przeznaczono kwotę 1 000 mln zł, co stanowi 5 zł na jedną akcję. 
 
 

Nota 12.3 Pozostałe aktywa 
 

Zasady rachunkowości 

Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący 
okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty. 

Zasady rachunkowości dotyczące aktywów finansowych zostały opisane w Nocie 7. 
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2015  2014 

Nota 7.1 Pozostałe aktywa finansowe 717  599 
      Należności z tytułu cash pool 302  242 
      Aktywa finansowe przeznaczone na likwidacje kopalń 

     i rekultywację składowisk odpadów 
239  208 

      Dopłaty do kapitału 61  73 
      Inne 115  76 
 Zaliczki niefinansowe 117  78 

 Pozostałe 21  62 

 Pozostałe aktywa  855  739 

 
Nota 12.4 Pozostałe zobowiązania 
 

Zasady rachunkowości 

Pozostałe zobowiązania finansowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne i wycenia 
się na dzień kończący okres sprawozdawczy w wartości zamortyzowanego kosztu.  
 
 

 
2015  2014 

     Zobowiązania wobec dostawców 172  168 

     Pozostałe zobowiązania finansowe 7  6 

Nota 7.1 Razem pozostałe zobowiązania finansowe 179  174 

 Pozostałe zobowiązania niefinansowe 19  13 

 Pozostałe zobowiązania - długoterminowe 198  187 

 
 

   
 

 Fundusze specjalne 263  235 

 Rezerwa na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów 
technologicznych  

19 
 

13 

 Rezerwa na sprawy w toku i postępowaniu sądowym oraz pozostałe 
rezerwy 

50 
 

29 

 Pozostałe 262  256 

 Pozostałe zobowiązania - krótkoterminowe 594  533 

 
 

   

  Pozostałe zobowiązania  792  721 

 
Nota 12.5 Aktywa, zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

 
Wartości pozycji aktywów, zobowiązań warunkowych oraz zobowiązań nieujętych w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej ustalone zostały na podstawie szacunków. 

 
2015  2014 

Aktywa warunkowe 650  467 
otrzymane gwarancje  232  178 
należności wekslowe 270  154 
pozostałe tytuły 148  135 
Zobowiązania warunkowe 1 741  1 647 
zlecenia udzielenia gwarancji i poręczeń, w tym: 1 275  1 420 

akredytywa udzielona jako zabezpieczenie należytego wykonania 
długoterminowego kontraktu na dostawę energii elektrycznej dla wspólnego 
przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.  

536 
 

482 

gwarancje ustanowione jako dodatkowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umów leasingu zawartych przez wspólne przedsięwzięcie Sierra 
Gorda S.C.M.  

319 
 

341 

gwarancja zabezpieczająca należyte wykonanie przyszłych zobowiązań 
środowiskowych Spółki związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po 
zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” 

64 
 

320 

akredytywy zabezpieczające należyte wykonanie przez KGHM 
INTERNATIONAL LTD. przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych 
z rekultywacją terenu po zakończeniu eksploatacji kopalni Robinson, 
Podolsky oraz projektu Victoria 

324 

 

272 
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zobowiązanie wekslowe zabezpieczające należyte wykonanie przyszłych 
zobowiązań środowiskowych Spółki związanych z obowiązkiem rekultywacji 
terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” 

256 
 

- 

zobowiązania z tytułu umów wdrożeniowych i racjonalizatorskich  91  138 

Pozostałe tytuły 119  89 
Zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 130  136 

Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku 
z  rozbudową ośrodka unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

118 
 

120 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 12  16 
 

 
Nota 12.6 Umowne zobowiązania inwestycyjne związane z aktywami rzeczowymi i niematerialnymi 

 
Umowne zobowiązania inwestycyjne zaciągnięte w okresie sprawozdawczym, ale nieujęte w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej miały następującą wartość (stan na 31 grudnia danego roku): 
 

 
2015  2014 

Umowne zobowiązania z tytułu nabycia:      
Rzeczowych aktywów trwałych 4 036   4 821  
Wartości niematerialnych 58    45  

Umowne zobowiązania inwestycyjne, razem: 4 094   4 866  

 

Nota 12.7 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 

Spółka otrzymała prawa wieczystego użytkowania gruntów w większości nieodpłatnie z mocy obowiązujących 
przepisów prawnych. Grunty będące przedmiotem prawa wieczystego użytkowania stanowią tereny 
przemysłowe związane z podstawową działalnością produkcyjną, w tym również tereny stref ochronnych, na 
których przekroczone zostały standardy jakości środowiska na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. 
W związku z charakterem użytkowania powyższych gruntów, na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka nie 
dysponowała wartościami godziwymi praw wieczystego użytkowania. 
W tabeli poniżej umieszczono informację na temat przyszłych opłat z tytułu prawa wieczystego użytkowania 
gruntów. 

 
2015  2014 

Poniżej jednego roku 9  9 
Od jednego roku do pięciu lat 36  34 
Powyżej pięciu lat 397  395 

Łączna wartość przyszłych warunkowych opłat z tytułu prawa 
wieczystego użytkowania gruntów  

442 
 

438 

 
Zobowiązania Spółki z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej zostały oszacowane na podstawie rocznych stawek opłat wynikających z ostatnich decyzji 
administracyjnych oraz okresu użytkowania gruntów objętych tym prawem. 

 
Nota 12.8 Struktura zatrudnienia 

 

2015  2014 

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 4 712  4 724 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych  13 443  13 562 

Razem (w przeliczeniu na pełne etaty) 18 155  18 286 
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 Nota 12.9 Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

 

	 2015   2014 

Zmiana stanu aktywów/ zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych 558 	 736 

Przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku finansowego  
z tytułu realizacji instrumentów pochodnych zabezpieczających 

(482) 	 (531) 

Odsetki z tytułu działalności inwestycyjnej (224) 	 (47) 

Zyski z tytułu różnic kursowych (194) 	 (31) 

Pozostałe (88) 	 263 

Razem  (430) 	 390 
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Nota 12.10 Wynagrodzenie członków kluczowego personelu kierowniczego 
   (w tys. PLN) 

 
 
 

	

Okres pełnienia 
funkcji  
w 2015  

Okres 
pełnienia 

funkcji  
w 2014  

Wynagrodzenie 
stałe 2015 

Wynagrodzenia 
stałe 2014 

Pozostałe 2015 Pozostałe 2014 
Łączne 

dochody  
w 2015 

Łączne 
dochody  
w 2014 

Członkowie Zarządu pełniący funkcję w okresie                 
Herbert Wirth  01.01-31.12 01.01-31.12 1 490 1 442 948 835 2 438 2 277 
Jarosław Romanowski 01.01-31.12 01.01-31.12 1 340 1 297 858 426 2 198 1 723 
Wojciech Kędzia 01.01-31.01 01.01-31.12  99 1 153 757 670  856 1 823 
Jacek Kardela 01.01-31.12 01.01-31.12 1 192 1 153 732 349 1 924 1 502 
Marcin Chmielewski 01.01-31.12 01.01-31.12 1 185 1 154 718 368 1 903 1 522 
Mirosław Laskowski 01.02-31.12 - 1 093 - 184 - 1 277 - 
pozostali Członkowie Zarządu*   

	
  
	

  
	

  
	Włodzimierz Kiciński  - - -  324 - 611 - 935 

Adam Sawicki - - -  288 - 403 - 691 
Dorota Włoch - - -  288 - 381 - 669 

	
    6 399 7 099 4 197 4 043 10 596 11 142 

 
∗ Wartości w kolumnach „Wynagrodzenia stałe” oraz „Pozostałe” zawierają wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia. 
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Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 
 (w tys. PLN) 
 

	 	 	 	 	 	 	 	

	

Okres pełnienia 
funkcji  
w 2015 

Okres 
pełnienia 

funkcji  
w 2014  

Wynagrodzenie 
za czas 

pełnienia 
funkcji  

w Radzie 
Nadzorczej  

2015 

Wynagrodzenie 
za czas 

pełnienia 
funkcji w Radzie 

Nadzorczej   
2014 

Pozostałe 
2015 

Pozostałe 
2014 

Łączne 
dochody   

2015 

Łączne dochody 
2014 

Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje 
        

Krzysztof Kaczmarczyk - 01.01-23.06 - 52 - 4 - 56 
Aleksandra Magaczewska - 01.01-23.06 - 59 - 2 - 61 
Jacek Poświata 01.01-31.12 01.01-31.12 100 97 1 2 101 99 
Bogusław Szarek 01.01-31.12 01.01-31.12 100 96 240 226 340 322 
Andrzej Kidyba 01.01-31.12 01.01-31.12 100 96 411 356 511 452 
Iwona Zatorska-Pańtak - 01.01-23.06 - 48 - - - 48 
Marek Panfil - 01.01-23.06 - 48 - 23 - 71 
Tomasz Cyran - 23.06-31.12 110 54 4 10 114 64 
Barbara Wertelecka-Kwater 01.01-31.12 23.06-31.12 100 49 - 3 100 52 
Marcin Moryń 01.01-31.12 23.06-31.12 125 60 - 3 125 63 
Józef Czyczerski 01.01-31.12 23.06-31.12 100 49 108 76 208 125 
Bogusław Stanisław Fiedor 01.01-31.12 23.06-31.12 100 49 2 3 102 52 
Leszek Hajdacki  01.01-31.12 23.06-31.12 100 49 175 90 275 139 

	
    935 806 941 798 1 876 1 604 
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Nota 12.11 Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe i podmiotów z nim powiązanych 

(w tys. PLN) 

 
2015  2014 

PricewaterhouseCoopers 3 400  1 965 
Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań 
finansowych w tym 

970 
 

864 

     badanie rocznych sprawozdań finansowych 618  510 
     przegląd sprawozdań finansowych 352  354 

Z realizacji innych umów 2 430  1 101 
Pozostałe Spółki Grupy PricewaterhouseCoopers  
w   Polsce – z realizacji innych umów 

33 
 

404 

 
 

 
Nota 12.12 Ujawnienia informacji Spółki z zakresu działalności regulowanej ustawą Prawo energetyczne 

Nota 12.12.1 Wprowadzenie 

KGHM Polska Miedź S.A. spełnia definicję przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu ustawy Prawo 
energetyczne. 
Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne, Spółka zobowiązana jest do sporządzania informacji 
z prowadzonej działalności regulowanej w oparciu o dane z ksiąg rachunkowych Spółki. Zakres 
informacji  dotyczący działalności regulowanej zgodnie z art. 44 ww. ustawy obejmuje działalność gospodarczą 
Spółki w zakresie:  

• dystrybucji energii elektrycznej, 
• dystrybucji paliwa gazowego, 
• obrotu paliwem gazowym. 

Zakres ujawnień dotyczący roku 2014 został dostosowany do warunków porównywalnych tj. wyeliminowano 
dane dotyczące obrotu energią elektryczną, obrotu ciepłem, dystrybucji ciepłem, wytwarzania paliwa 
gazowego, wytwarzania ciepła, wytwarzania energii elektrycznej. Zmiany te zostały wprowadzone w związku 
z  nowelizacją treści art. 44 w 2015 r. 
Informacja o prowadzonej działalności regulowanej sporządzona przez Spółkę obejmuje: 

• opis działalności regulowanej, w tym podział na rodzaje działalności, 
• przyjęte zasady rachunkowości, w szczególności w zakresie zastosowanych zasad alokacji, 

• sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z zysków lub strat za okres sprawozdawczy 
oraz za okres porównywalny, odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności 

gospodarczej regulowanej. 

Nota 12.12.2 Opis działalności regulowanej  
 

KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi następujące rodzaje działalności energetycznej: 
- Dystrybucja energii elektrycznej - działalność polegająca na dystrybucji energii elektrycznej, 

wykorzystywanej na potrzeby odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, 
- Obrót paliwem gazowym - działalność polegająca na obrocie gazem ziemnym zaazotowanym na potrzeby 

odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, 
- Dystrybucja paliwa gazowego - działalność polegająca na dystrybucji gazu ziemnego zaazotowanego 

prowadzona sieciami zlokalizowanymi na terenie gmin Legnica i Głogów na potrzeby odbiorców 
prowadzących działalność gospodarczą. 

Nota 12.12.3 Podstawowe zasady rachunkowości regulacyjnej   
 
Rachunkowość regulacyjna jest to szczególny, w stosunku do rachunkowości prowadzonej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rodzaj rachunkowości prowadzonej przez 
przedsiębiorcę w odniesieniu do jego działalności regulowanej obejmującej działalność energetyczną. 
 
W uzupełnieniu opisanej w sprawozdaniu finansowym polityki rachunkowości stanowiącej podstawę 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego Spółki, dla celów prowadzenia 
rachunkowości regulacyjnej, KGHM Polska Miedź stosuje następujące zasady rachunkowości: 
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Zasada przyczynowości 
Wyodrębnienie składników przychodów i kosztów dokonywane jest zgodnie z przeznaczeniem 
i  wykorzystaniem składników aktywów na potrzeby określonego rodzaju działalności lub określonej usługi, 
z  zasadą przyczyny powstawania składników przychodów i kosztów w ramach określonej działalności oraz 
zasadą spójności pomiędzy ujęciem według rodzajów działalności składników przychodów i kosztów, 
wynikającą z faktu, że składniki te odzwierciedlają różne aspekty tych samych zdarzeń. 
 
Zasada obiektywności i niedyskryminacji 
Przypisanie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego, przychodów i kosztów jest obiektywne 
i niezamierzone do osiągania korzyści ani ponoszenia strat.  
 
Zasada stałości i porównywalności 
Metody i zasady służące sporządzaniu sprawozdania z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej stosowane są 
w sposób ciągły. Niniejsze sprawozdanie sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu 
bieżącego i porównywalnego. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian dla okresu 2014 zamieszczona 
została we wprowadzeniu do informacji z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej. 
 
Zasada przejrzystości i spójności 
Używane metody sporządzania sprawozdania z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej są przejrzyste 
i  spójne z metodami i zasadami stosowanymi w innych kalkulacjach sporządzanych dla celów regulacyjnych 
oraz z metodami i zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. 
 
Zasada materialności ujęcia (zasada wykonalności) 
Spółka dopuszcza stosowanie określonych uproszczeń w wycenie, ujmowaniu i przyporządkowaniu składników 
aktywów, zobowiązań, kapitału własnego oraz przychodów i kosztów, jeżeli nie zniekształca to istotnie obrazu 
sytuacji majątkowej i sytuacji finansowej wyrażanego w sprawozdaniu finansowym z działalności regulowanej. 

Nota 12.12.4 Szczegółowe zasady polityki regulacyjnej – metody i zasady alokacji aktywów, zobowiązań  
i kapitału własnego oraz kosztów i przychodów 

Spółka sporządza informacje finansowe z działalności regulowanej, poprzez nałożenie struktury rodzajów 
działalności regulowanej na rzeczywistą strukturę organizacyjną Spółki. Spółka stosuje w sposób ciągły różne 
metody alokacji przychodów i kosztów, aktywów i zobowiązań do poszczególnych rodzajów działalności 
regulowanej. W ramach dostępnych możliwości zastosowane zostały następujące metody: 

- metoda szczegółowej identyfikacji – stosowana jeżeli możliwa jest szczegółowa identyfikacja wartości, np. 
przychodów, w odniesieniu do danego rodzaju działalności, 

- metoda bezpośredniej alokacji (np. koszt zakupu paliw wytwórczych) -  metoda stosowana, jeżeli występuje 
bezpośrednia przyczynowo - skutkowa relacja między wykorzystanym zasobem, a obiektem kosztów, 

- metoda pośredniej alokacji w oparciu o ustalony klucz podziału, stosowana np. do przyporządkowania 
kosztów w sytuacji, gdy nie ma bezpośredniej relacji przyczynowo - skutkowej między wykorzystanym 
zasobem, a obiektem kosztów i występuje konieczność zastosowania do ich przyporządkowania nośnika 
kosztów (klucza podziałowego), umożliwiającego powiązanie obiektów z kosztem. Do najczęściej stosowanych 
kluczy podziału należą: 

• klucz przychodowy – kluczem podziałowym jest wartość przychodów, 
• klucz produkcyjny – kluczem podziałowym są jednostki produkcji, 
• klucz mocowy – podstawą rozliczenia kosztów pośrednich jest zainstalowana moc maszyn 

i  urządzeń, 
• klucz kosztowy – kluczem podziałowym jest wartość kosztów, 
• klucze mieszane, łączące elementy kilku kluczy, 
• inne klucze, odpowiednie dla konkretnego przypadku. 

 

Aktywa 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A. dla okresu bieżącego i dla okresu 
porównywalnego, rozpoznano następujące pozycje aktywów dotyczące działalności regulowanej:  

 Aktywa trwałe: 

1. Środki trwałe, 
2. Środki trwałe w budowie, 
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Aktywa obrotowe: 

1. Należności od odbiorców 
 

Pozostałe pozycje aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki zostały zaalokowane do działalności 
pozostałej ze względu na brak powiązania tych pozycji z działalnością regulowaną lub ze względu na nieistotny 
udział tych pozycji w działalności regulowanej.  

Środki trwałe 

Identyfikacja i przypisanie poszczególnych składników środków trwałych do działalności regulowanej ma 
miejsce w momencie przyjęcia składnika majątku trwałego do eksploatacji. Na podstawie klucza zużycia 
nośników energetycznych, stanowiącego ilościowy udział w sprzedaży nośnika energetycznego w stosunku do 
całego wolumenu nabycia nośnika pomniejszonego o straty, ustala się procentowy współczynnik udziału 
wartości bilansowej środków trwałych służących działalności energetycznej.  

Wskaźnik udziału = 

Ilość sprzedanego na zewnątrz czynnika energetycznego  

za okres sprawozdawczy x 100% 

Całkowita ilość zakupionego czynnika energetycznego  

za okres sprawozdawczy - straty 

 
Środki trwałe w budowie  

Alokacji środków trwałych w budowie do działalności regulowanej dokonuje się w drodze szczegółowej 
identyfikacji nakładów na środki trwałe w budowie związanych z działalnością regulowaną, w oparciu o analizę 
zapisów księgowych. Pozostałą wartość nakładów na środki trwałe w budowie przypisuje się do działalności 
pozostałej Spółki. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu pozostałych ujemnych różnic przejściowych, 
Spółka przypisuje w całości do działalności pozostałej ze względu na ich niematerialny udział w działalności 
regulowanej. 

Należności od odbiorców 

Przypisania należności do poszczególnych rodzajów działalności regulowanej dokonuje się na podstawie 
szczegółowej identyfikacji przychodów ze sprzedaży z poszczególnych rodzajów działalności regulowanej 
w drodze przeprowadzanych analiz zapisów księgowych nierozliczonych faktur sprzedaży. Pozostałą wartość 
należności z tytułu dostaw i usług przypisuje się do działalności pozostałej. Pozostałe należności (tj. inne niż 
z tytułu dostaw i usług) Spółka alokuje w całości do działalności pozostałej ze względu na niematerialny udział 
w działalności regulowanej. 

Zobowiązania i kapitał własny  

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kapitale własnym i zobowiązaniach dla okresu bieżącego i dla okresu 
porównywalnego rozpoznano następujące pozycje dotyczące działalności regulowanej:  

 Kapitał własny 

 Zobowiązania  

I. Zobowiązania długoterminowe: 
1. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego, 
2. Zobowiązania z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych.  

II. Zobowiązania krótkoterminowe: 
1. Zobowiązania z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych. 

 

Pozostałe pozycje zobowiązań ze wzglądu na ich niematerialny udział w działalności regulowanej Spółka 
w całości przypisuje do działalności pozostałej. 

Kapitał własny 
Spółka przypisuje wartość kapitału własnego do działalności regulowanej jako pozycję bilansującą wartość 
aktywów i zobowiązań.  
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Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
W ramach działalności regulowanej zidentyfikowano zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych, powstających pomiędzy wartością bilansową 
i  podatkową umorzenia składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych. 
Alokacja zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu umorzenia rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych, odpowiednio do działalności regulowanych, następuje poprzez 
wykorzystanie wskaźników ustalonych dla rzeczowego majątku trwałego/wartości niematerialnych. 
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego od pozostałych różnic dodatnich, Spółka w całości 
przypisuje do pozostałej działalności. 

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych 
Saldo zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych alokowane jest do poszczególnych rodzajów 
działalności regulowanej metodą alokacji pośredniej poprzez wykorzystanie klucza przychodowego.  

Przychody ze sprzedaży 
W wyniku analizy tytułów przychodów ze sprzedaży pod kątem ich alokacji do wyodrębnionych rodzajów 
działalności regulowanej Spółka zidentyfikowała następujące grupy operacji spełniających warunki: 

• przychody ze sprzedaży energii elektrycznej – dystrybucja, 
• przychody ze sprzedaży gazu zaazotowanego – dystrybucja,  
• przychody ze sprzedaży gazu zaazotowanego – obrót. 

 
Alokacja przychodów ze sprzedaży do wyodrębnionych rodzajów działalności regulowanej dokonywana jest 
metodą szczegółowej identyfikacji. 
 
Koszty operacyjne  
 
W wyniku analizy szczegółowej tytułów kosztów pod kątem ich alokacji do wyodrębnionych działalności 
regulowanych zidentyfikowano następujące rodzaje kosztów operacyjnych: 

• koszty usługi dystrybucji energii elektrycznej, dystrybucji paliwa gazowego, 
• wartość sprzedanego towaru z tytułu obrotu paliwem gazowym, 
• koszty ogólnego zarządu przypadające na sprzedaną energię. 

 
Alokacji kosztów podstawowej działalności operacyjnej do wyodrębnionych rodzajów działalności regulowanej 
dokonuje się z wykorzystaniem prowadzonego przez Spółkę rachunku kosztów rzeczywistych.  
 
Podatek dochodowy 
Wartość podatku dochodowego w sprawozdaniu z wyniku dla poszczególnych rodzajów działalności 
regulowanej, ustala się jako iloczyn wyniku finansowego i efektywnej stawki podatkowej. Wartość bieżącego 
podatku dochodowego pomniejsza / powiększa podatek odroczony naliczony od różnic pomiędzy wartością 
bilansową i podatkową właściwych aktywów działalności regulowanej. 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne 
 

	 Ogółem 
Spółka  

Działalność 
podstawowa 

Działalność 
energetyczna 

 z tego: 

Energia 
elektryczna Gaz 

2015 
Dystrybucja Obrót Dystrybucja 

AKTYWA 	 	 	 	 	 	
Aktywa trwałe 

	 	 	 	 	 	Rzeczowe aktywa trwałe 13 078 13 047 31 30 - 1 
Wartości niematerialne 565 565 - - - - 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

141 141 - - - - 

Pozostałe aktywa trwałe 14 622 14 622 - - - - 

	
28 406 28 375 31 30 - 1 

Aktywa obrotowe             
Zapasy 2 601 2 601 - - - - 
Należności od odbiorców 1 000 998 2 1  1 - 
Pozostałe aktywa obrotowe 1 113 1 113 - - - - 

	
4 714 4 712 2 1  1 - 

RAZEM AKTYWA 33 120 33 087 33 31  1 1 
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY             
Kapitał własny  20 279 20 249 30 28  1 1 
Zobowiązania długoterminowe             
Zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

- (2) 2 2 - - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

1 803 1 802 1 1 - - 

Rezerwy na koszty likwidacji kopalin i 
innych obiektów technologicznych 880 880 - - - - 

Pozostałe zobowiązania 
długoterminowe 

5 073 5 073 - - - - 

	
7 756 7 753 3 3 - - 

Zobowiązania krótkoterminowe             

Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

577 577 - - - - 

Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe 

4 508 4 508 - - - - 

	
5 085 5 085 - - - - 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 12 841 12 838 3 3 - - 
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ 
WŁASNY 

33 120 33 087 33 31 1 1 
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 Ogółem 
Spółka 

Działalność 
podstawowa 

Działalność 
energetyczna 

 z tego: 

Energia 
elektryczna Gaz 

2014 
Dystrybucja Obrót Dystrybucja 

AKTYWA       

Aktywa trwałe 
      

Rzeczowe aktywa trwałe 11 562 11 531 31 30 - 1 

Wartości niematerialne 511 511 - - - - 
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

111 111 - - - - 

Pozostałe aktywa trwałe 15 255 15 255 - - - - 

 
27 439 27 408 31 30 - 1 

Aktywa obrotowe 
      

Zapasy 2 377 2 377 - - - - 

Należności od odbiorców 1 407 1 404 3 2 1 - 

Pozostałe aktywa obrotowe 1 089 1 089 - - - - 

 
4 873 4 870 3 2 1 - 

RAZEM AKTYWA 32 312 32 278 34 32 1 1 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ 
WŁASNY       

Kapitał własny  24 277 24 246 31 29 1 1 

Zobowiązania 
długoterminowe       
Zobowiązanie z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

-  (2)  2  2 - - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

1 842 1 842 - - - - 

Rezerwy na koszty likwidacji 
kopalin i innych obiektów 
technologicznych 

992 992 - - - - 

Pozostałe zobowiązania 
długoterminowe 

1 361 1 361 - - - - 

 4 195 4 193 2 2 - - 

Zobowiązania 
krótkoterminowe       
Zobowiązania wobec dostawców 1 109 1 109 - - - - 

Zobowiązania podatkowe 522 522 - - - - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 114 113  1 1 - - 

Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe 

2 095 2 095 - - - - 

 
3 840 3 839 1 1 - - 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 8 035 8 032 3 3 - - 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I 
KAPITAŁ WŁASNY 

32 312 32 278 34 32 1 1 
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Sprawozdanie z wyniku zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne 
 

 
Ogółem 

Spółka 
Działalność 

podstawowa 

Działalność 
energetyczna 

 z tego 

Energia 
elektryczna Gaz 

2015 Dystrybucja Obrót Dystrybucja 

Przychody ze sprzedaży 15 939 15 918 21 8 11 2 

Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 

(11 809) (11 792) (17) (6) (11) - 

Zysk brutto ze sprzedaży 4 130 4 126 4 2 - 2 

Koszty sprzedaży i koszty 
ogólnego zarządu 

(846) (846) - - - - 

Zysk netto ze sprzedaży 3 284 3 280 4 2 - 2 

Pozostałe przychody i koszty 
operacyjne 

(5 064) (5 064) - - - - 

Koszty finansowe (158) (158) - - - - 

(Strata) / zysk przed 
opodatkowaniem 

(1 938) (1 942) 4 2 - 2 

Podatek dochodowy (850) (847) (3) (2) - (1) 

(Strata) / zysk netto (2 788) (2 789) 1 - - 1 

        

 Ogółem 
Spółka 

Działalność 
podstawowa 

Działalność 
energetyczna 

 z tego 

Energia 
elektryczna 

Gaz 

2014 Dystrybucja Obrót Dystrybucja 

Przychody ze sprzedaży 16 633 16 608 25 9 13 3 

Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 

(12 265) (12 247) (18) (5) (13) - 

Zysk brutto ze sprzedaży 4 368 4 361 7 4 - 3 

Koszty sprzedaży i koszty 
ogólnego zarządu 

(855) (855) - - - - 

Zysk netto ze sprzedaży 3 513 3 506 7 4 - 3 

Pozostałe przychody i koszty 
operacyjne 

32 32 - - - - 

Koszty finansowe (183) (183) - - - - 

Zysk przed opodatkowaniem 3 362 3 355 7 4 - 3 

Podatek dochodowy (948) (945) (3) (2) - (1) 

Zysk netto 2 414 2 410 4 2 - 2 

 
 
12.13. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy 

 
Podatkowa Grupa Kapitałowa KGHM 
Dnia 1 stycznia 2016 r. rozpoczął się pierwszy rok podatkowy Podatkowej Grupy Kapitałowej KGHM. 
Umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej KGHM, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, została zawarta 
w dniu 18 września 2015 r. Umowa została zarejestrowana przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego 
decyzją wydaną w dniu 22 października 2015 r. Spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową jest KGHM Polska 
Miedź S.A. W skład Podatkowej Grupy Kapitałowej wchodzą następujące Spółki: 
KGHM Polska Miedz S.A,  
INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o., 
„Energetyka” sp. z o.o.,  
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo Rozwojowe,  
Future 1 Sp. z o.o., 
Future 2 Sp. z o.o., 
Future 3 Sp. z o.o., 
Future 4 Sp. z o.o., 
Future 5 Sp. z o.o., 
Future 6 Sp. z o.o., 
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Future 7 Sp. z o.o., 
PMT Linie Kolejowe 2 sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., 
KGHM ZANAM S.A., 
„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A., 
Zagłębie Lubin S.A, 
Metraco S.A. 

 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 18 stycznia 2016 r., zmieniło  skład Rady Nadzorczej 
KGHM Polska Miedź S.A. Szczegółowe informacje przedstawiono w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki 
w  rozdziale 1.4. 

 
Zmiany w składzie Zarządu Spółki 
Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. na posiedzeniu dnia 3 lutego 2016 r. zmieniła skład Zarządu Spółki. 
Szczegółowe informacje przedstawiono w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w rozdziale 1.4. 
 
Zmniejszenie limitu kwoty dostępnego kredytu 
Dnia 21 stycznia 2016 r. Spółka podpisała aneks do umowy o kredyt z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie, na mocy 
którego zmniejszony został limit dostępnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym z 280 mln PLN do kwoty 250 mln PLN. 
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR/ LIBOR powiększoną o marżę. Termin spłaty zobowiązania 
upływa z dniem 12 października 2018 r. 
 
Podpisanie umowy o finansowanie 
Dnia 5 lutego 2016r. Spółka zawarła umowę o kredyt w wysokości 100 mln USD z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę. Umowa została zawarta na 
czas oznaczony 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 3 miesięczne okresy kredytowania. 
Dnia 29 lutego 2016 r. Spółka podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 
w Warszawie na kwotę 50 mln USD. Umowa z dnia 29 lutego 2016 r. zastępuje dotychczasową umowę na finansowanie 
z BZ WBK S.A. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę. Okres dostępności kredytu 
upływa dnia 28 lutego 2017 r. 
 
Wystawienie gwarancji korporacyjnej 
Dnia 12 lutego 2016 r. Spółka wystawiła na rzecz Banco de Chile gwarancję korporacyjną na kwotę 63 mln USD. 
Gwarancja stanowi zabezpieczenie spłaty krótkoterminowego kredytu obrotowego udzielonego przez Banco de Chile 
spółce Sierra Gorda S.C.M. Termin obowiązywania gwarancji upływa 12 lutego 2017 r.  
 
Wydłużenie terminu spłaty kredytu 
Dnia 29 lutego 2016 r. Spółka wydłużyła termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w HSBC Bank Polska S.A. 
w wysokości 100 mln PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR/LIBOR powiększoną o marżę. Termin 
spłaty zobowiązania upływa dnia 29 sierpnia 2017 r. 
 
Zastrzeżenia chilijskiego regulatora środowiskowego 
W dniu 8 marca 2016 r. regulator środowiskowy w Chile (Chilean Environmental Enforcement Agency) 
w opublikowanej informacji publicznej wskazał obszary, w których mogły wystąpić naruszenia przez kopalnię Sierra 
Gorda zakresu przyznanego pozwolenia środowiskowego. Obecnie prowadzone są prace związane z analizą 
opublikowanego dokumentu. 
 
Znacząca umowa handlowa 
W dniu 11 marca 2016 r. Spółka zawarła aneks do umowy z dnia 28 kwietnia 2014 r. z nkt cables group GmbH na 
sprzedaż walcówki miedzianej. W wyniku podpisania niniejszego aneksu, łączna szacowana wartość umowy na 
sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2014 – 2016  wynosi od 3 342 mln PLN do 3 441 mln PLN w zależności od 
wykorzystania opcji ilościowej. Umowa zawiera opcję wydłużenia okresu jej obowiązywania na rok 2017. 

 
Prognoza wyników na 2016 r. 
W dniu 15 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła, przedłożony przez Zarząd, Budżet KGHM Polska 
Miedź S.A. na 2016 r. (szczegółowe dane dotyczące przyjętego budżetu znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu 
z działalności Spółki w rozdziale 3.10). 
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PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15.03.2016 r. Krzysztof Skóra 
 
Prezes Zarządu  
 

 

15.03.2016 r. Mirosław Biliński 
 
Wiceprezes Zarządu  
 

 

15.03.2016 r. Mirosław Laskowski 
 
Wiceprezes Zarządu  
 

 

15.03.2016 r. Jacek Rawecki 
 
Wiceprezes Zarządu 
 

 

15.03.2016 r. Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu 

 

 
 
 
 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15.03.2016 r. Łukasz Stelmach 

Dyrektor Naczelny 
Centrum Usług Księgowych 
Główny Księgowy 
KGHM Polska Miedź S.A.                                           

  

 
 
 
 
 


