SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

1.

Informacje ogólne
Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka”:

W skład Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” (zwanej dalej „Grupą”) wchodzą niżej
wymienione Spółki:
Jednostka Dominująca – Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance, 21-013
Puchaczów.
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest spółką akcyjną, działającą na podstawie przepisów
prawa polskiego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o
nazwie Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka” z siedzibą w Bogdance na podstawie ustawy
z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dnia 26 marca 2001 roku Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna została zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004549. Obecnie rejestr ten jest
prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Akcje Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych
(GPW) w Warszawie.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD 0510Z), jest górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego.
Jednostka zależna „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21-013
Puchaczów.
W jednostce zależnej „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. Jednostka Dominująca posiadała na
31 marca 2019 roku 88,70% udziałów w kapitale.
„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz kopalni w zakresie dostaw energii
cieplnej oraz prowadzi gospodarkę wodno-ściekową. Ponadto spółka zaopatruje w energię
cieplną podmioty zewnętrzne, takie jak osiedla mieszkaniowe i inne obiekty w Łęcznej. Spółka
prowadzi również działalność w zakresie budowy i remontów instalacji ciepłowniczych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dniem bilansowym Spółki jest 31 grudnia.
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Jednostka zależna EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów.
W jednostce zależnej EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. Jednostka Dominująca posiadała na
31 marca 2019 roku 100,00% udziałów w kapitale.
EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. świadczy na rzecz kopalni usługi związane z transportem,
utylizacją i zagospodarowaniem odpadów powstających przy płukaniu i oczyszczaniu urobku
węglowego.
Dniem bilansowym Spółki jest 31 grudnia.
Jednostka zależna – RG „Bogdanka” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów.
W jednostce zależnej RG „Bogdanka” Sp. z o.o. Jednostka Dominująca posiadała na
31 marca 2019 roku 100,00% udziałów w kapitale.
RG „Bogdanka” Sp. z o.o. świadczy na rzecz kopalni usługi związane głównie z wykonywaniem
robót górniczych i wykonaniem prac pomocniczych oraz obsługi odstawy.
Dniem bilansowym Spółki jest 31 grudnia.
Jednostka zależna – MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów.
W jednostce zależnej MR Bogdanka Sp. z o.o. Jednostka Dominująca posiadała na
31 marca 2019 roku 100,00% udziałów w kapitale.
MR Bogdanka Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz kopalni w zakresie remontów, usług
remontowo-budowlanych, wykonywania prac w oddziałach maszynowych p/z, regeneracji
oraz produkcji konstrukcji stalowych.
Dniem bilansowym Spółki jest 31 grudnia.
Zbiorcze zestawienie na dzień 31 marca 2019 roku przedstawiające charakterystykę jednostek
zależnych wchodzących w skład Grupy przedstawia poniższa tabela:
Ograniczenia w
Nazwa jednostki zależnej

Suma bilansowa
[tys. zł]

Kapitał
własny
[tys. zł]

% posiadanych
udziałów

kontroli;
Udziały niekontrolujące

ograniczenia na
skonsolidowane

Metoda
konsolidacji

aktywa i pasywa
Jednostki podlegające konsolidacji w okresie bieżącym i w okresach poprzednich:
Udziały niekontrolujące
„Łęczyńska Energetyka” Sp.
z o.o.

wynoszą 11,30% i należą
115.929

91.701

88,70

do:

brak

pełna

Gm. Łęczna 11,29%
Gm. Puchaczów 0,01%

RG „Bogdanka” Sp. z o.o.
EkoTRANS Bogdanka
Sp. z o.o.
MR Bogdanka Sp. z o.o.

8.048

2.723

100,00

brak

brak

pełna

5.015

1.520

100,00

brak

brak

pełna

5.648

3.581

100,00

brak

brak

pełna
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Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej Lubelski
Węgiel „Bogdanka”. Grupa ta sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy niniejsze
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel
„Bogdanka”, jak również ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Jednostki Dominującej
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za okres obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
Sprawozdania te są dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem
ri.lw.com.pl.

Wejście w skład struktury Grupy Kapitałowa ENEA
W dniu 14 września 2015 roku spółka ENEA S.A. ogłosiła wezwanie na akcje Jednostki
Dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., w którym oświadczyła, iż zamierza uzyskać do
64,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”
S.A. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 29 października 2015 roku. Wskutek dokonanej
transakcji Spółka ENEA S.A. wraz z jej podmiotem zależnym objęła łącznie 66% akcji
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., w wyniku czego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wraz z
jej spółkami zależnymi stały się częścią Grupy Kapitałowej ENEA, w której jednostką
dominującą jest spółka ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Jednostką kontrolującą najwyższego szczebla jest Skarb Państwa.

2.

Zasady sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej Lubelski Węgiel
„Bogdanka” S.A.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
oraz śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej Lubelski
Węgiel „Bogdanka” S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku sporządzone zostało zgodnie z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Skonsolidowany Raport Kwartalny sporządzony został zgodnie z zasadą kosztu historycznego
za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz
płatności w formie akcji.
Koszt historyczny ustalany jest co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej zapłaty
za dobra lub usługi.
Za wartość godziwą uznaje się cenę, którą można uzyskać przy sprzedaży składnika aktywów
lub zapłaconą w celu przeniesienia zobowiązania w zwyczajowej transakcji na głównym (lub
najkorzystniejszym) rynku w dniu wyceny i na obecnych warunkach rynkowych, niezależnie
od tego, czy cena jest bezpośrednio obserwowalna czy oszacowana przy użyciu innej techniki
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wyceny. W wycenie do wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania, Grupa bierze
pod uwagę właściwości danego składnika aktywów lub zobowiązań, jeżeli uczestnicy rynku
biorą te cechy pod uwagę przy wycenie aktywów lub zobowiązań na dzień wyceny. Wartość
godziwą dla celów wyceny i/lub ujawniania informacji w Skonsolidowanym Raporcie
Kwartalnym ustala się na w/w podstawie, z wyjątkiem transakcji płatności w formie akcji,
które są objęte zakresem MSSF 2, transakcji leasingowych, które są objęte zakresem MSSF 16
jak i wycen, które mają pewne podobieństwa do wartości godziwej, ale nie są wartościami
godziwymi takie jak cena sprzedaży netto zgodnie z MSR 2 czy wartość użytkowa zgodnie z
MSR 36.

Szacunki
Sporządzenie

śródrocznego

skróconego

(skonsolidowanego

oraz

jednostkowego)

sprawozdania finansowego w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej oraz zgodnie z polityką rachunkowości wymaga wykorzystania oprócz szacunków
księgowych również profesjonalnego osądu odnośnie bieżących i przyszłych zdarzeń w
poszczególnych obszarach.
Ważne osądy i oszacowania księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych
czynników, w tym przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji
wydają się zasadne. Oszacowania i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie.
Od czasu publikacji rocznego skonsolidowanego i rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego za 2018 rok istotne oszacowania i osądy nie uległy zmianie.

Nowe zasady rachunkowości
Z dniem 1 stycznia 2019 roku Grupa po raz pierwszy zastosowała nowy standard MSSF 16
„Leasing”. MSSF 16 „Leasing” został zastosowany z użyciem zmodyfikowanej metody
retrospektywnej z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu MSSF 16. Wpływ
zastosowania tego standardu na śródroczne sprawozdanie finansowe został opisany poniżej.
Zastosowanie standardu skutkowało ujęciem w bilansie dodatkowych aktywów i zobowiązań z
tytułu leasingu. Jednakże z uwagi na stosunkowo niewielki zakres i małą ilość umów
traktowanych dotychczas jako leasing operacyjny ostateczny wpływ na sprawozdanie
finansowe Jednostki Dominującej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest
ograniczony. W przypadku umów, które zgodnie z kryteriami nowego standardu MSSF 16 są
lub zostaną zaklasyfikowane jako leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym Jednostki
Dominującej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy wykazane zostały nowe
pozycje:


W przypadku gdy Jednostka Dominująca/Grupa jest leasingodawcą w sprawozdaniu
finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały takie
pozycje jak „Należności z tytułu leasingu finansowego” w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej, oraz „Przychody z tytułu leasingu finansowego”
w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku;
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W przypadku gdy Jednostka Dominująca/Grupa jest leasingobiorcą w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej/skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazane
zostały takie pozycje jak „Zobowiązania z tytułu leasingu” po stronie pasywów oraz
„Prawo do korzystania ze składnika aktywów” po stronie aktywów.

Płatności leasingowe są wykazywane jako spłata kapitału (pomniejszenie zobowiązania
leasingowego w bilansie) oraz koszty odsetkowe od zobowiązania leasingowego, które
ujmowane są w sprawozdaniu z wyniku/skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku.
Jednocześnie

w

sprawozdaniu

z wyniku/skonsolidowanym sprawozdaniu z

wyniku

wykazywana jest amortyzacja prawa do korzystania ze składnika aktywów.
Bieżąca wartość przyszłych płatności z tytułu leasingu obliczana jest z zastosowaniem stopy
dyskonta.
Jednostka Dominująca/Grupa wyznacza czas leasingu tj. nieodwołalny okres leasingu, łącznie
z uwzględnieniem:


okresu dotyczącego opcji przedłużenia umowy leasingu, jeżeli jest wystarczająco
pewne, że Jednostka Dominująca/Grupa skorzysta z tego prawa; i



okresu dotyczącego opcji wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli jest wystarczająco
pewne, że Jednostka Dominująca/Grupa nie skorzysta z tego prawa.

Jednostka Dominująca/Grupa dla większości umów leasingowych, przyjmuje okres leasingu
zgodny z okresem umowy. Dla umów zawartych na czas nieokreślony Jednostka
Dominująca/Grupa ustala minimalny okres przywiązania obu stron do umowy. Jeśli Jednostka
Dominująca/Grupa nie jest w stanie określić jak długo ma zamiar korzystać ze składnika
aktywów, a taki szacunek mógłby zostać potraktowany jako okres leasingu w przypadku
umów na czas nieokreślony, Jednostka Dominująca/Grupa przyjmuje, że nieodwoływalnym
okresem umowy będzie okres wypowiedzenia tej umowy.
W przypadku prawa do wieczystego użytkowania gruntów okres leasingu zgodny jest z
czasem trwania prawa do użytkowania.
Jednostka Dominująca/Grupa ma możliwość skorzystania z praktycznego zwolnienia i nie
stosować modelu ujmowania leasingu w odniesieniu do:


leasingu krótkoterminowego (umowa zawarta na okres do 12 miesięcy i nie zawiera
prawa wykupu aktywa),



leasingu niskocennych aktywów, których wartość początkowa w przypadku nowych
aktywów nie przekracza kwoty 10.000,00 PLN (nawet jeśli ich wartość jest istotna
po zagregowaniu) oraz aktywa nie są w wysokim stopniu zależne lub powiązane z
innymi aktywami określonymi w umowie.

Zwolnienie nie dotyczy sytuacji, w której Jednostka Dominująca/Grupa przekazuje składnik
aktywów w sub-leasing lub spodziewa się przekazania.
W przypadku, gdy Jednostka Dominująca/Grupa zdecyduje się na zastosowanie zwolnienia,
wówczas rozpoznaje płatności leasingowe jako koszt zgodnie z metodą liniową przez okres
leasingu.
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Zastosowanie standardu po raz pierwszy nie doprowadziło do korekty salda zysków
zatrzymanych (brak korekt, które skutkowałyby korektą zysków zatrzymanych bilansu
otwarcia). Zastosowania standardu MSSF 16 z dniem 1 stycznia 2019 roku spowodowało
wzrost sumy skonsolidowanych aktywów i pasywów w wysokości 21.410 tys. złotych, w tym
wzrost aktywów i pasywów Jednostki Dominującej o 19.128 tys. złotych. W związku
zakwalifikowaniem niektórych umów najmu, dzierżawy i prawa wieczystego użytkowania
gruntów zgodnie z nowym standardem jako leasing (w którym Grupa występuje jako
leasingobiorca) w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i
śródrocznym sprawozdaniu z sytuacji finansowej pojawiły się nowe pozycje „Prawo do
korzystania ze składnika aktywów” oraz „Zobowiązanie z tytułu leasingu”.
Za wyjątkiem opisanych powyżej zmian śródroczne skrócone (skonsolidowane oraz
jednostkowe) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu tych samych
zasad rachunkowości dla okresu bieżącego i porównawczego oraz przestrzegano tych samych
zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym
skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

3.

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
W zakresie prowadzonej działalności w analizowanym okresie pierwszego kwartału 2019 roku
oraz do dnia publikacji niniejszego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego, w Grupie
zaistniały następujące zdarzenia, mające wpływ na działalność Grupy w 2019 roku:


W dniu 30 kwietnia 2019 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał Aneks do
Umowy Wieloletniej Sprzedaży Węgla Energetycznego z ENEA Elektrownia Połaniec
S.A. z siedzibą w miejscowości Zawada. Aneks dotyczy zastosowania formuły cenowej
obowiązującej dla okresu 2018-2020 i służącej do ustalenia ceny dostaw węgla,
również w roku 2021.

4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
W okresie 3 miesięcy 2019 roku jedynym istotnym i nietypowym zdarzeniem, które miało
wpływ na śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z wyniku było otrzymanie
przez Grupę wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie skargi
kasacyjnej ZUS w sporze dotyczącym składki wypadkowej.
Szczegółowy opis sporu odnośnie roszczeń ZUS z tytułu składki wypadkowej został
przedstawiony w nocie 19 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W dniu 21
listopada 2017 roku odbyła się rozprawa apelacyjna, na której Sąd Apelacyjny w Lublinie
rozpoznał apelację wniesioną przez ZUS od korzystnego dla Grupy wyroku z dnia 7 lutego
2017 roku. Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym oddalił złożoną przez ZUS apelację. Odpis
w/w wyroku Sądu Apelacyjnego został doręczony Jednostce Dominującej w dniu 15 stycznia
2018 roku. Od powyższego wyroku w dniu 12 marca 2018 roku ZUS O/Lublin wniósł skargę
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kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy
ostatecznie oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez ZUS O/Lublin w związku z czym sprawa
sporu pomiędzy Grupą oraz ZUS O/Lublin została ostatecznie rozstrzygnięta. Wobec
powyższego Grupa podjęła decyzję o całkowitym rozwiązaniu utworzonej uprzednio rezerwy
w wysokości 22.658 tys. złotych. Na powyższą kwotę składała się kwota główna wraz z
sankcją w łącznej wysokości 16.398 tys. złotych oraz odsetki w wysokości 6.260 tys. złotych.
Łączny wpływ rozwiązania rezerwy na wynik finansowy netto (jednostkowy i skonsolidowany)
wyniósł 22.079 tys. złotych.

5.

Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za pierwszy kwartał 2019 roku

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
W pierwszym kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów osiągnęły poziom 540.787 tys. złotych, podczas gdy w takim samym
okresie 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
wyniosły 398.697 tys. złotych. Oznacza to wzrost przychodów netto w pierwszym kwartale
2019 roku o 35,6%.
Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł
127.966 tys. złotych.
W pierwszym kwartale 2019 roku zanotowano zysk netto przypadający na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej w wysokości 109.781 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie
2018 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej wyniósł 22.960
tys. złotych. Oznacza to wzrost o 378,1% w stosunku do tego samego okresu roku
poprzedniego.

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Ogółem stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz rezerw z tytułu świadczeń
pracowniczych w spółkach Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2019 roku wyniósł 358.125
tys. złotych, co oznacza spadek o 10.394 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień
31 grudnia 2018 roku.
Na dzień 31 marca 2019 roku zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wyniosło 208.774 tys. złotych, i spadło o 4.912 tys. złotych w stosunku do stanu na dzień
31 grudnia 2018 roku.
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6.

Dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za
pierwszy kwartał 2019 roku

Śródroczne sprawozdanie z wyniku
W pierwszym kwartale 2019 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów osiągnęły poziom 539.690 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2018
roku wyniosły 397.897 tys. złotych. Oznacza to wzrost przychodów netto w pierwszym
kwartale 2019 roku o 35,6%.
Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 123.916 tys. złotych.
Zysk netto za pierwszy kwartał 2019 roku wyniósł 106.942 tys. złotych, podczas gdy w takim
samym okresie roku ubiegłego Jednostka Dominująca zanotowała zysk netto w wysokości
20.903 tys. złotych. Oznacza to wzrost o 411,6% w stosunku do tego samego okresu roku
poprzedniego.

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej
W Jednostce Dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. stan rezerw na pozostałe
zobowiązania i obciążenia oraz rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 marca
2019 roku wyniósł 353.620 tys. złotych, co oznacza spadek o 11.453 tys. złotych w
porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Na dzień 31 marca 2019 roku zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wyniosło 208.706 tys. złotych, i spadło o 4.905 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień
31 grudnia 2018 roku.

7.

Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w prezentowanym okresie
Zjawisko sezonowości produkcji nie występuje, natomiast zjawisko sezonowości sprzedaży
daje się zauważyć przy sprzedaży detalicznej w punkcie sprzedaży węgla. Sprzedaż dla
odbiorców indywidualnych w pierwszym kwartale 2019 roku stanowi poniżej 0,01%
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem. Nie ma to znaczącego wpływu na
działalność operacyjną i finansową Grupy.

8. informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
W pierwszym kwartale 2019 roku oraz w tym samym okresie 2018 roku Jednostka
Dominująca nie wypłacała dywidendy dla akcjonariuszy.
W dniu 14 maja 2019 roku Zarząd Jednostki Dominującej podjął uchwałę w sprawie wniosku
do Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej, dotyczącego podziału zysku netto za 2018
rok. Zgodnie z uchwałą Zarząd zaproponował przeznaczenie zysku netto za 2018 rok,
wynoszącego 51.597 tys. złotych, w następujący sposób:
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- kwota 25.510 tys. złotych, co odpowiada kwocie 0,75 złotych na akcję, ma zostać
przeznaczona na dywidendę;
- pozostała kwota tj. 26.087 tys. złotych ma zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy.
W dniu 15 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej podjęła uchwałę, w której
pozytywnie oceniła w/w wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za 2018 rok.

9.

Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym
Po dacie bilansowej nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na wyniki finansowe
i nie zostałyby ujęte w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym.

10. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Szczegółowy opis zobowiązań i aktywów warunkowych został przedstawiony w nocie 29
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W porównaniu do przedstawionego w
nim stanu istotnej zmianie uległ stan sprawy dotyczącej podatku dochodowego od osób
prawnych za lata 2012-2015.
Jak informowano w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w
odniesieniu do przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania
przepisów prawa podatkowego w obszarze CIT za 2012 rok, która została następnie
przekształcona w postępowanie podatkowe Jednostka Dominująca od początku nie zgadzała
się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej („Organ
podatkowy”). W wydanej w dniu 24 września 2018 roku przez Organ podatkowy decyzji za
2012 rok określona została wobec Jednostki Dominującej zaległość podatkowa w wysokości
22.526 tys. złotych. Jednostka Dominująca nie zgodziła się z w/w decyzją dlatego też w dniu
8 października 2018 roku złożone zostało odwołanie od Decyzji w którym Jednostka
Dominująca przedstawiła swoje zarzuty. Z uwagi na bardzo skomplikowany charakter sprawy
postępowanie odwoławcze było kilkukrotnie przedłużane i w tym czasie Jednostka
Dominująca przedstawiała dodatkowe dowody i wyjaśnienia na potwierdzenie swojego
stanowiska. Jednym z kluczowych dowodów dodatkowo potwierdzających słuszność
prezentowanego przez Jednostkę Dominującą stanowiska była opublikowana w dniu 10
kwietnia 2019 roku Interpretacja ogólna Nr DD1.8201.1.2019 Ministra Finansów w sprawie

ustalenia prawidłowego momentu rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów wydatków
ponoszonych na wytworzenie wyrobisk ruchowych (przyścianowych) oraz wydatków
poniesionych na zbrojenia ścian wydobywczych w kopalniach podziemnych służących
wydobyciu kopalin. Przedstawiona Interpretacja Ogólna w pełni potwierdziła stanowisko
Jednostki Dominującej.
Ostatecznie w dniu 8 maja 2019 roku Jednostce Dominującej została doręczona decyzja
Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej o umorzeniu prowadzonego
postępowania podatkowego za 2012 rok. Organ podatkowy wycofał się z prezentowanego
dotychczas podejścia w zakresie podatkowego ujęcia wydatków ponoszonych na wytworzenie
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wyrobisk ruchowych oraz wydatków poniesionych na zbrojenie ścian wydobywczych. Wobec
tej decyzji nie jest dłużej zasadne wykazywanie w sprawozdaniu finansowym kwoty
potencjalnych odsetek w wysokości 11.373 tys. złotych od zaległości podatkowej jako
zobowiązanie warunkowe (wskazana kwota wykazana została jako zobowiązanie warunkowe
na dzień 31 grudnia 2018 roku).
Stan pozostałych zobowiązań i aktywów warunkowych nie uległ znaczącej zmianie od czasu
zakończenia ostatniego roku obrotowego.

11. Transakcje Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” z podmiotami powiązanymi
Wszystkie transakcje ze spółkami powiązanymi są zawierane w normalnym trybie działalności
Grupy i dokonywane na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
Grupa zawiera transakcje handlowe z jednostkami administracji państwowej i samorządowej
oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Do

najważniejszych

transakcji

sprzedaży

należą

przychody

ze

sprzedaży

węgla

energetycznego do spółek: Zakłady Azotowe w Puławach S.A. (Grupa Azoty), PGE Energia
Ciepła S.A., PGNiG Termika S.A., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. oraz Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie.
W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 2019 roku i 31 marca 2018 roku
wartość obrotów z tytułu sprzedaży do wyżej wymienionych podmiotów, oraz saldo
należności Grupy od tych podmiotów kształtowały się następująco:
Za okres

Sprzedaż w okresie
Saldo należności na koniec okresu
z uwzględnieniem podatku VAT

01.01.2019-

01.01.2018-

01.01.2018-

31.03.2019

31.12.2018

31.03.2018

60.313

181.436

24.541

27.053

16.774

15.258

Do najważniejszych transakcji zakupu zaliczają się: zakup materiałów (obudowy górnicze) od
spółki Huta Łabędy S.A., zakup usług transportowych od spółki PKP Cargo S.A., zakup usług
dystrybucji energii elektrycznej od spółki PGE Dystrybucja S.A., zakup paliwa od spółki Orlen
Paliwa Sp. z o.o. oraz opłaty z tytułu koncesji na wydobycie i na rozpoznanie.

11

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 2019 roku i 31 marca 2018 roku
wartość obrotów z tytułu zakupu od wyżej wymienionych podmiotów, oraz saldo zobowiązań
Grupy wobec tych podmiotów kształtowały się następująco:
Za okres

Zakupy w okresie
Saldo zobowiązań na koniec okresu
z uwzględnieniem podatku VAT

01.01.2019-

01.01.2018-

01.01.2018-

31.03.2019

31.12.2018

31.03.2018

34.172

158.653

49.750

16.487

9.476

23.324

Transakcje ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENEA
Transakcje zakupu dotyczą głównie zakupu energii elektrycznej od spółki ENEA S.A.
W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 2019 roku i 31 marca 2018 roku
wartość obrotów z tytułu zakupu od spółek z Grupy Kapitałowej ENEA oraz saldo zobowiązań
Grupy wobec tych podmiotów kształtowały się następująco:
Za okres

Zakupy w okresie
Saldo zobowiązań na koniec okresu
z uwzględnieniem podatku VAT

01.01.2019-

01.01.2018-

01.01.2018-

31.03.2019

31.12.2018

31.03.2018

19.361

73.669

19.539

15.467

14.171

14.819

Transakcje sprzedaży dotyczą głównie sprzedaży węgla energetycznego do spółek ENEA
Wytwarzanie Sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Enea Ciepło Sp. z o.o.
W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 2019 roku i 31 marca 2018 roku
wartość obrotów z tytułu sprzedaży do spółek z Grupy Kapitałowej ENEA oraz saldo
należności Grupy od tych podmiotów kształtowały się następująco:
Za okres

Sprzedaż w okresie
Saldo należności na koniec okresu
z uwzględnieniem podatku VAT

01.01.2019-

01.01.2018-

01.01.2018-

31.03.2019

31.12.2018

31.03.2018

469.004

1.518.082

362.360

176.754

132.957

156.839

Transakcje Spółki ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka”
Przychody Spółki wynikające ze współpracy ze spółką zależną „Łęczyńska Energetyka”
Sp. z o.o. dotyczą głównie sprzedaży węgla oraz wpłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń, usług
telekomunikacyjnych, usług nadzoru inwestorskiego i refakturowania energii elektrycznej.
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Transakcje dotyczące zakupu to przede wszystkim zakup energii cieplnej, wody pitnej oraz
usług konserwacji kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji wód dołowych i sieci wodociągowych.
Przychody Spółki wynikające ze współpracy ze spółką zależną EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o.
dotyczą głównie wpłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz usług telekomunikacyjnych.
Transakcje dotyczące zakupu to przede wszystkim zakup usług związanych z transportem,
utylizacją i zagospodarowaniem odpadów powstających przy płukaniu i oczyszczaniu urobku
węglowego.
Przychody Spółki wynikające ze współpracy ze spółką zależną RG „Bogdanka” Sp. z o.o.
dotyczą głównie wpłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń, opłat z tytułu korzystania ze sprzętu i
narzędzi oraz usług telekomunikacyjnych.
Transakcje dotyczące zakupu to przede wszystkim zakup usług związanych z wykonaniem
robót górniczych i wykonaniem prac pomocniczych w kopalni oraz obsługi odstawy.
Przychody Spółki wynikające ze współpracy ze spółką zależną MR Bogdanka Sp. z o.o. dotyczą
głównie wpłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz usług telekomunikacyjnych.
Transakcje dotyczące zakupu to przede wszystkim zakup usług związanych z remontem
maszyn i urządzeń górniczych oraz jednostek transportowych, wykonywaniem usług
regeneracji, wykonywaniem usług utrzymania ruchu oraz dostaw urządzeń i podzespołów.
W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 2019 roku i 31 marca 2018 roku
wartość obrotów z tytułu zakupu od spółek zależnych „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o.,
EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o., RG „Bogdanka” Sp. z o.o. i MR Bogdanka Sp. z o.o. oraz saldo
zobowiązań Jednostki Dominującej wobec tych podmiotów kształtowały się następująco:
Za okres

Zakupy w okresie, z tego:

01.01.2019-

01.01.2018-

01.01.2018-

31.03.2019

31.12.2018

31.03.2018

29.100

106.026

28.836

1.465

2.164

508

12.585

12.281

14.398

- Zakupy usług aktywowanych na
wartości „rzeczowych aktywów
trwałych”
Saldo zobowiązań na koniec okresu
z uwzględnieniem podatku VAT
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W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 2019 roku i 31 marca 2018 roku
wartość obrotów z tytułu sprzedaży do spółek zależnych „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o.,
EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o., RG „Bogdanka” Sp. z o.o. i MR Bogdanka Sp. z o.o. oraz saldo
należności Jednostki Dominującej od tych podmiotów powiązanych kształtowały się
następująco:

Za okres

Sprzedaż w okresie
Saldo należności na koniec okresu
z uwzględnieniem podatku VAT

01.01.2019-

01.01.2018-

01.01.2018-

31.03.2019

31.12.2018

31.03.2018

4.103

12.756

5.069

1.117

2.178

2.051

12. Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych
Zarząd nie wykorzystuje podziału na segmenty do zarządzania Grupą, ponieważ Grupa
koncentruje swoją działalność głównie na produkcji i sprzedaży węgla.
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Stan na
31 marca 2019 roku

31 grudnia 2018 roku

3.244.074

3.270.293

59.158

58.844

3.269

3.312

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Prawo do korzystania ze składnika aktywów
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa trwałe

20.630

-

2.005

1.833

1.661

1.261

128.280

128.279

3.459.077

3.463.822

Aktywa obrotowe
Zapasy

120.832

83.382

Należności handlowe oraz pozostałe należności

253.776

203.452

-

11.835

Nadpłacony podatek dochodowy
Inne inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa obrotowe
RAZEM AKTYWA

68

67

171.152

170.793

545.828

469.529

4.004.905

3.933.351

Kapitał własny
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
Akcje zwykłe
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane
Udziały niekontrolujące
Razem kapitał własny

301.158

301.158

2.288.291

2.288.291

460.271

350.490

3.049.720

2.939.939

10.365

10.177

3.060.085

2.950.116

Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki

13.171

13.930

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

208.774

213.686

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

137.208

132.347

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia

124.817

124.207

Dotacje

12.447

12.587

Zobowiązania z tytułu leasingu

17.709

-

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

36.796

39.675

550.922

536.432

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki

3.200

3.212

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

37.281

32.809

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia

58.819

79.156

560

560

Zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego

6.050

-

Zobowiązania z tytułu leasingu

3.003

-

284.611

330.549

Dotacje

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu umów z klientami

Razem zobowiązania
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

374

517

393.898

446.803

944.820

983.235

4.004.905

3.933.351
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Za 1 kwartał zakończony 31 marca
2019 roku

2018 roku

Przychody z umów z klientami, w tym:

540.787

398.697

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej

526.277

385.797

14.510

12.900

(395.550)

(363.167)

Zysk brutto

145.237

35.530

Koszty sprzedaży

(8.987)

(10.266)

(25.407)

(26.727)

1.315

31.172

Przychody z działalności uzupełniającej
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Koszty administracyjne
Pozostałe przychody
Pozostałe koszty
Pozostałe zyski/(straty) - netto
Zysk operacyjny
Przychody finansowe

(326)

(429)

16.134

(771)

127.966

28.509

7.133

4.780

Koszty finansowe

(3.295)

(4.760)

Zysk przed opodatkowaniem

131.804

28.529

Podatek dochodowy

(21.835)

(5.360)

Zysk netto za okres obrotowy

109.969

23.169

109.781

22.960

188

209

- podstawowy

3,23

0,68

- rozwodniony

3,23

0,68

z tego:
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
- przypadający na udziały niekontrolujące

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w
ciągu okresu (wyrażony w PLN na jedną akcję)
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Za 1 kwartał zakończony 31 marca
2019 roku
Zysk netto za okres obrotowy

2018 roku

109.969

23.169

-

-

-

-

-

-

109.969

23.169

109.781

22.960

188

209

Pozostałe całkowite dochody/(straty) za okres obrotowy:
Pozycje, które nigdy nie będą podlegać reklasyfikacji do zysku lub
straty bieżącego okresu - razem
Pozycje, które podlegają lub mogą podlegać reklasyfikacji do
zysku lub straty bieżącego okresu - razem
Pozostałe całkowite dochody/(straty) netto za okres obrotowy
Całkowite dochody netto za okres obrotowy - razem

z tego:
- przypadające na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
- przypadające na udziały niekontrolujące
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Pozostałe kapitały
Akcje zwykłe

Stan na 1 stycznia 2019 roku

Kapitał
zapasowy

Pozostałe kapitały dot.
Kapitał rezerwowy

Programu Emisji Opcji

Zyski zatrzymane

Menedżerskich

Razem kapitał

Udziały

własny

niekontrolujące

Razem kapitał własny

301.158

702.549

1.581.903

3.839

350.490

2.939.939

10.177

2.950.116

-

-

-

-

109.781

109.781

188

109.969

-

-

-

-

109.781

109.781

188

109.969

Stan na 31 marca 2019 roku

301.158

702.549

1.581.903

3.839

460.271

3.049.720

10.365

3.060.085

Stan na 1 stycznia 2018 roku

301.158

702.549

908.622

3.839

975.357

2.891.525

10.002

2.901.527

-

-

-

-

22.960

22.960

209

23.169

-

-

-

-

22.960

22.960

209

23.169

301.158

702.549

908.622

3.839

998.317

2.914.485

10.211

2.924.696

Całkowite dochody netto
razem za okres obrotowy:

- zysk netto

Całkowite dochody netto
razem za okres obrotowy:

- zysk netto
Stan na 31 marca 2018 roku
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Za 1 kwartał zakończony 31 marca
2019 roku

2018 roku

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej*

169.242

42.182

Odsetki otrzymane i zapłacone

311

(297)

Podatek dochodowy zapłacony

(19.293)

(326)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

150.260

41.559

(146.126)

(98.234)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Odsetki zapłacone dotyczące działalności inwestycyjnej

-

(2.744)

(1.914)

(13)

1

1.789

Odsetki otrzymane

368

971

Wydatki na inne inwestycje krótkoterminowe

(68)

-

67

-

(1)

(27)

(147.673)

(98.258)

-

(75.000)

Nabycie wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Wpływy z innych inwestycji krótkoterminowych
Wypływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku
bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wykup obligacji
Spłacone kredyty i pożyczki
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
Zapłacone odsetki i prowizje dotyczące działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

(759)

(759)

(1.222)

-

(247)

(1.174)

(2.228)

(76.933)

359

(133.632)

170.793

434.928

171.152

301.296

*szczegółowe zestawienie wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedstawia tabela na stronie 20
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Za 1 kwartał zakończony 31 marca
2019 roku
Zysk przed opodatkowaniem
- Amortyzacja środków trwałych
- Amortyzacja wartości niematerialnych
- Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych
- Amortyzacja prawa do korzystania ze składnika aktywów
- Strata/(Zysk) na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
- Wynik na likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
- Zmiana stanu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
- Zmiana stanu rezerw
- Pozostałe przepływy

2018 roku

131.804

28.529

93.324

98.253

664

673

43

41

863

-

8

(1.014)

12.590

3.813

9.333

832

(19.121)

4.236

949

15

(37.450)

(38.505)

(50.724)

(33.833)

26.959

(20.858)

169.242

42.182

(49.100)

(35.162)

10.245

-

65.814

14.304

26.959

(20.858)

Zwiększenia środków trwałych

80.353

85.774

Pozostałe korekty niepieniężne

(41)

900

-

(2.744)

65.814

14.304

146.126

98.234

- Zmiana stanu zapasów
- Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych
należności
- Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych
zobowiązań
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań, zobowiązań z tytułu umów z
klientami i dotacji
Kompensata nadpłaty podatku dochodowego z zobowiązaniami z
tytułu innych podatków
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
Zmiana stanu zobowiązań dla potrzeb śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Odsetki zapłacone dotyczące działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Stan na
31 marca 2019 roku

31 grudnia 2018 roku

3.157.180

3.181.779

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne

58.194

58.617

Inwestycje długoterminowe

75.601

75.601

Prawo do korzystania ze składnika aktywów

18.296

-

591

199

128.280

128.279

3.438.142

3.444.475

Należności handlowe oraz pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy

118.638

80.896

Należności handlowe oraz pozostałe należności

252.103

202.693

Nadpłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa obrotowe
RAZEM AKTYWA

-

11.129

152.183

154.522

522.924

449.240

3.961.066

3.893.715

Kapitał własny
Akcje zwykłe

301.158

301.158

Pozostałe kapitały

2.288.291

2.288.291

Zyski zatrzymane

448.482

341.540

3.037.931

2.930.989

Razem kapitał własny
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

208.706

213.611

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

135.117

130.243

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia

124.817

124.207

Dotacje

12.447

12.587

Zobowiązania z tytułu leasingu

15.419

-

36.437

39.160

532.943

519.808

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

34.963

31.492

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia

58.723

79.131

560

560

Zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego

6.105

-

Zobowiązania z tytułu leasingu

2.937

-

286.530

331.218

374

517

390.192

442.918

923.135

962.726

3.961.066

3.893.715

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe

Dotacje

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu umów z klientami

Razem zobowiązania
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Za 1 kwartał zakończony 31 marca
Przychody z umów z klientami, w tym:
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
Przychody z działalności uzupełniającej

2019 roku

2018 roku

539.690

397.897

529.077

389.339

10.613

8.558

(397.992)

(364.329)

141.698

33.568

(9.136)

(10.578)

(25.517)

(27.091)

Pozostałe przychody

1.053

30.858

Pozostałe koszty

(324)

(426)

16.142

(740)

123.916

25.591

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk brutto
Koszty sprzedaży
Koszty administracyjne

Pozostałe zyski/(straty) - netto
Zysk operacyjny
Przychody finansowe

7.101

4.719

Koszty finansowe

(3.059)

(4.565)

Zysk przed opodatkowaniem

127.958

25.745

Podatek dochodowy

(21.016)

(4.842)

Zysk netto za okres obrotowy

106.942

20.903

- podstawowy

3,14

0,61

- rozwodniony

3,14

0,61

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu okresu
(wyrażony w PLN na jedną akcję)
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Za 1 kwartał zakończony 31 marca
Zysk netto za okres obrotowy

2019 roku

2018 roku

106.942

20.903

-

-

-

-

-

-

106.942

20.903

Pozostałe całkowite dochody/(straty) za okres obrotowy:
Pozycje, które nigdy nie będą podlegać reklasyfikacji do zysku lub
straty bieżącego okresu - razem
Pozycje, które podlegają lub mogą podlegać reklasyfikacji do
zysku lub straty bieżącego okresu - razem
Pozostałe całkowite dochody/(straty) netto za okres obrotowy
Całkowite dochody netto za okres obrotowy - razem
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Pozostałe kapitały
Pozostałe kapitały dot.
Akcje zwykłe

Kapitał zapasowy

Kapitał rezerwowy

Programu Emisji Opcji

Zyski zatrzymane

Razem kapitał własny

Menedżerskich

Stan na 1 stycznia 2019 roku

301.158

702.549

1.581.903

3.839

341.540

2.930.989

-

-

-

-

106.942

106.942

-

-

-

-

106.942

106.942

Stan na 31 marca 2019 roku

301.158

702.549

1.581.903

3.839

448.482

3.037.931

Stan na 1 stycznia 2018 roku

301.158

702.549

908.622

3.839

968.459

2.884.627

-

-

-

-

20.903

20.903

-

-

-

-

20.903

20.903

301.158

702.549

908.622

3.839

989.362

2.905.530

Całkowite dochody netto razem za
okres obrotowy:

- zysk netto

Całkowite dochody netto razem za
okres obrotowy:

- zysk netto
Stan na 31 marca 2018 roku
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Za 1 kwartał zakończony 31 marca
2019 roku

2018 roku

161.817

38.555

Odsetki otrzymane i zapłacone

108

(449)

Podatek dochodowy zapłacony

(18.932)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

142.993

38.106

(144.270)

(95.814)

-

(2.744)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej*

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Odsetki zapłacone dotyczące działalności inwestycyjnej
Nabycie wartości niematerialnych

(182)

(11)

1

1.789

333

929

(1)

(27)

(144.119)

(95.878)

-

(75.000)

(1.213)

-

-

(968)

(1.213)

(75.968)

Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(2.339)

(133.740)

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu

154.522

416.827

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

152.183

283.087

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Odsetki otrzymane
Wypływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku
bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wykup obligacji
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
Zapłacone odsetki i prowizje dotyczące działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

*szczegółowe zestawienie wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedstawia tabela na stronie 26
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Za 1 kwartał zakończony 31 marca
2019 roku
Zysk przed opodatkowaniem
- Amortyzacja środków trwałych

2018 roku

127.958

25.745

91.087

96.087

- Amortyzacja wartości niematerialnych

605

661

- Amortyzacja prawa do korzystania ze składnika aktywów

831

-

-

(1.014)

12.590

3.813

- Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
- Wynik na likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
- Zmiana stanu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych

8.345

522

- Zmiana stanu rezerw

(19.193)

4.217

- Pozostałe przepływy

4

(1)

(37.742)

(38.235)

(49.802)

(34.042)

27.134

(19.197)

161.817

38.556

(47.694)

(31.662)

10.245

-

64.583

12.465

27.134

(19.197)

Zwiększenia środków trwałych

79.705

85.194

Pozostałe korekty niepieniężne

(18)

899

- Zmiana stanu zapasów
- Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych
należności
- Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych
zobowiązań
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań, zobowiązań z tytułu umów z
klientami i dotacji
Kompensata nadpłaty podatku dochodowego z zobowiązaniami z
tytułu innych podatków
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
Zmiana stanu zobowiązań dla potrzeb śródrocznego sprawozdania z
przepływów pieniężnych

Odsetki zapłacone dotyczące działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych

-

(2.744)

64.583

12.465

144.270

95.814
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SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU
(W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oświadcza, że z dniem 28 maja 2019 roku
zatwierdza niniejszy Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.
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