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1.

SKŁ
ŁAD GRUPY
Y KAPITAŁO
OWEJ ORAZ
Z PODSTAW
WOWY PRZE
EDMIOT JEJJ DZIAŁALN
NOŚCI
G
Grupa Kapita
ałowa Lubelsski Węgiel „B
Bogdanka” S.A.
W skład Grupy Kapitałow
wej Lubelski W
w
niże
ej
Węgiel „Bogdanka” S.A. (zwanej daleej „Grupą”) wchodzą
w
wymienione Spółki:
JJednostka Dominując
ca – Lubelskki Węgiel „B
Bogdanka” S.A.
S
z siedziibą w Bogda
ance, 21-013
Puchaczów.
nka” S.A. jesst spółką ak
kcyjną, działa
ającą na poddstawie prze
episów praw
wa
Lubelski Węgiel „Bogdan
S
powsttała w wyni ku przekszta
ałcenia przedsiębiorstwaa państwowe
ego o nazwie
polskiego. Spółka
Kopalnia Wę
ęgla Kamiennego „Bogd anka” z sied
dzibą w Bog
gdance na ppodstawie ustawy z dnia
13 lipca 1990
0 roku o pryw
watyzacji przzedsiębiorstw
w państwowy
ych.
Dnia 26 marrca 2001 rok
ku Lubelski W
Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna zzostała zarejjestrowana w
rejestrze przzedsiębiorców
w KRS pod numerem 00
000004549. Obecnie rejeestr ten jestt prowadzon
ny
przez Sąd Rejonowy
R
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczzy
Krajowego Rejestru
R
Sądo
owego.
A
Akcje Lubelsski Węgiel „Bogdanka” S.A
A. notowane
e są na Giełdzie Papierów
w Wartościow
wych (GPW) w
W
Warszawie.
otem działaln
ności Spółki, według Po
olskiej Klasyyfikacji Działłalności (PKD
D
Podstawowyym przedmio
0
0510Z), jest górnictwo i wzbogacaniee węgla kamiennego.
JJednostka zależna „Łęczyńska E
o. z siedzibą
bą w Bogda
ance, 21-013
Energetyka” Sp. z o.o
Puchaczów.
W jednostce
e zależnej „Łęczyńska E
Energetyka” Sp. z o.o. Jednostka D
Dominująca posiadała na
3
31 grudnia 2016
2
roku 88
8,70% udziałłów w kapitale.
„„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. świadczy ussługi na rzec
cz kopalni w zakresie do
ostaw energ
gii
ccieplnej, dokkończeniu bu
udowy klimattyzacji centra
alnej oraz prrowadzi gosppodarkę wod
dno-ściekową
ą.
Ponadto Sp
półka zaopa
atruje w eenergię ciep
plną podmio
oty zewnętrrzne, takie jak osiedla
mieszkaniow
we i inne obie
ekty w Łęczn
nej. Spółka prowadzi
p
rów
wnież działalnność w zakre
esie budowy i
remontów in
nstalacji ciepłłowniczych, w
wodociągowy
ych i kanaliza
acyjnych.
JJednostka zależna
z
Eko
oTRANS Bogd
danka Sp. z o.o. z siedzib
bą w Bogdannce, 21-013 Puchaczów.
P
W jednostce
e zależnej EkoTRANS
E
B
Bogdanka Sp.
S
z o.o. Jednostka
J
D
Dominująca posiadała na
3
31 grudnia 2016
2
roku 100,00% udziaałów w kapita
ale.
E
EkoTRANS Bogdanka
B
Sp
p. z o.o. świaadczy usługi na rzecz ko
opalni w zakkresie usług związanych z
o
odzyskiem od
dpadów pow
wstających prrzy płukaniu i oczyszczaniu urobku węęglowego.
JJednostka zależna
z
– RG
R „Bogdankaa” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puch
haczów.
W jednostcce zależnej RG „Bogd
danka” Sp. z o.o. Jednostka Doominująca posiadała
p
na
3
31 grudnia 2016
2
roku 100,00% udziaałów w kapita
ale.
R
RG „Bogdanka” Sp. z o..o. świadczyy usługi na rzecz
r
kopalni związane ggłównie z wy
ykonywaniem
m
rrobót w kopa
alni i przebud
dowami.
JJednostka zależna
z
– MR
M Bogdankaa Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance,
B
2 1-013 Pucha
aczów.
W jednostcce zależnej MR Bogd anka Sp. z o.o. Jed
dnostka Doominująca posiadała
p
na
3
31 grudnia 2016
2
roku 100,00% udziaałów w kapita
ale.
M
MR Bogdankka Sp. z o.o. świadczy usłługi na rzeczz kopalni w zakresie
z
remoontów, usług
g remontowo
ob
budowlanych
h, wykonywa
ania prac w oddziałach
h maszynow
wych p/z, reegeneracji oraz produkccji
kkonstrukcji stalowych.
s
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2.

PODSTAWA SPORZĄDZE
S
ENIA SKON
NSOLIDOWA
ANEGO SPR
RAWOZDAN
NIA Z PŁA
ATNOŚCI NA
A
RZE
ECZ ADMIN
NISTRACJI PUBLICZNE
EJ
Niniejsze sp
prawozdanie z płatności na rzecz administracji
a
publicznej zostało spo
orządzone na
podstawie przepisów
p
wp
prowadzonycch Rozdziałe
em 6a ustaw
wy z dnia 229 września 1994 roku o
rachunkowośści („Ustawa”) (tekst jedn
nolity Dz. U. 2016, poz. 1047
1
z późn.. zmianami).
Z
Zgodnie z tymi przepisami, poczząwszy od 2016 roku, jednostki działające w przemyśle
w
wydobywczyym lub zajmu
ujące się wyyrębem lasów
w pierwotnyc
ch, o ile speełniają kryteria podane w
U
Ustawie, sporządzają na dzień bilaansowy, wra
az z rocznym skonsoliddowanym sp
prawozdaniem
m
ffinansowym,, skonsolidow
wane sprawo
ozdanie z płatności na rzecz adminisstracji publiccznej. Ustaw
wa
d
definiuje, że
e przez jednostkę dziaałającą w przemyśle wy
ydobywczym
m rozumie się
s jednostkkę
i
prowadzącą działalność polegającąą na eksplo
oracji, poszukiwaniu, oddkrywaniu, eksploatacji
e
w
wydobywaniu złóż mine
erałów, ropy,, gazu ziemnego lub inn
nych surowcców, w rama
ach rodzajów
w
d
działalności gospodarcze
ej wymienio
onych w sek
kcji B w dzziałach 05 – 08 Polskie
ej Klasyfikaccji
Działalności.
p
jed
dnostek prow
wadzących działalność w ramach dziaałów wymien
nionych w artt.
Ponadto w przypadku
6
6a Ustawy, będących jednostkami d
dominującym
mi określonym
mi w art. 55 ust. 1, Usta
awa nakazuje
orządzenie skonsolidow
wanego spra
awozdania z płatności na rzecz administraccji
również spo
publicznej. Skonsolidowa
S
ane sprawozzdania z płatności na rzzecz administ
stracji publiczznej powinno
o
obejmować dane jednosstki dominująącej oraz je
ej jednostek zależnych, ddziałających w przemyśle
w
wydobywczyym lub zajmu
ujących się w
wyrębem lasó
ów pierwotny
ych, o ile spe
pełniają kryte
eria podane w
U
Ustawie.
W Grupie Kapitałowej
K
Lubelski W
Węgiel „Bogd
danka” S.A. jedyną jeddnostką, któ
óra prowadzzi
d
działalność w przemyśle wydobywczyym w ramacch działów wymienionych
w
h w Rozdzialle 6a Ustawyy,
o
objętych w/w
w obowiązkie
em sprawozd
dawczym, jesst Jednostka Dominująca .
JJednostka Dominująca
D
jak równieeż pozostałe
e spółki z Grupy Kapittałowej Lub
belski Węgie
el
„„Bogdanka” S.A. nie prowadzą działaalności gospo
odarczej w zakresie
z
wyręębu lasów pierwotnych, o
a w art. 63e pkt 2 oraz o której mow
wa w sekcji A w dziale 002, w grupie 02.2 Polskie
ej
której mowa
Klasyfikacji Działalności,
D
na obszarac h lasów pierw
wotnych.
W związku z powyższym wszystkie kkwoty wykaza
ane w niniejszym skonsoolidowanym sprawozdani
s
u
z płatności na rzecz administracjji publicznejj dotyczą wyłącznie
w
dzziałalności wydobywczej
w
j,
ostkę Domin ującą Lubelsski Węgiel „Bogdanka” S.A
A.
prowadzonejj przez Jedno
Działalność wydobywcza
a realizowan
na jest przezz Jednostkę Dominującąą w oparciu o posiadan
ne
dobywcze wy
ydane przez Ministra Śro
odowiska.
koncesje wyd

3.

ZYJĘTE ZA
ASADY PRZ
ZY SPORZĄ
ĄDZANIU SKONSOLID
DOWANEGO
O SPRAWO
OZDANIA Z
PRZ
PŁA
ATNOŚCI NA RZECZ AD
DMINISTRA
ACJI PUBLIICZNEJ
Z
Zgodnie z art. 63e pkt 6 Ustawy p
przez płatnośści rozumie się
s zapłaconną kwotę, w gotówce lub
kreślonej w aart. 63e pkt 1 lub 2, z tytułu:
naturze, z dzziałalności ok


należności z tytu
ułu produkcji,,



atków pobierranych od do
ochodu, prod
dukcji lub zy
ysków spółekk, z wyłączen
niem podatkku
poda
od konsumpcji,
k
takiego
t
jak p
podatek od towarów i usług, podatkku dochodow
wego od osób
fizyccznych lub po
odatku od sp
przedaży,



tantiiem,



dywidend,



at koncesyjny
ych oraz prem
mii za odkryccie i produkcjję,
opła
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opła
at licencyjnycch, opłat dzzierżawnych,, opłat za rozpoczęcie działalności oraz innycch
świa
adczeń z tytułu przyznani a licencji lub
b koncesji,



płatn
ności za ulep
pszenie w zakkresie infrasttruktury.

G
Grupa w nin
niejszym skonsolidowanyym sprawozdaniu z płatności na rzeccz administra
acji publiczne
ej
u
uwzględniła następujące tytuły:

Tytu
uł płatnościi zdefiniowa
any w art.
63e
e ustawy o ra
achunkowoś
ści

Tytuły poda
atków i opła
at zakwalifiko
kowane przez
z Grupę do
danego ty
ytułu płatno
ości wymie
enionego w ustawie
o rachunko
owości

Poda
atki pobierane
e od dochodu
u, produkcji
lub zysków sp
półek, z wyłączeniem
w
poda
atku od ko
onsumpcji, ta
akiego jak
poda
atek od tow
warów i usług, podatku
doch
hodowego od
d osób fizyccznych lub
poda
atku od sprzed
daży

Podatek od osób
o
prawnych
h CIT

Opła
aty koncesyyjne
odkrrycie i produkccję

Opłaty z tytu
ułu użytkowania górniczego

oraz

premia
p

za

Opła
aty licencyjn
ne, opłaty dzierżawne,
d
opła
aty za rozpo
oczęcie działalności oraz
inne
e świadczenia
a z tytułu przyznania
licen
ncji lub koncessji

Opłata eksplo
oatacyjna
Opłaty z tytu
ułu wieczystego użytkowaniaa gruntów
Opłata za korzystanie
geologicznej

za

wynagrrodzeniem

z

informacji

G
Grupa w 201
16 roku nie dokonywała płatności z pozostałych tytułów wym
mienionych art.
a 63e pkt 6
U
Ustawy.

4.

ATNOŚCI NA RZECZ AD
DMINISTRA
ACJI PUBLIICZNEJ DOK
KONANE W 2016 ROK
KU
PŁA
W
Wszystkie płłatności wyniikające z pro
owadzenia dzziałalności wy
ydobywczej zzostały dokonane na
rzecz krajow
wej administra
acji publiczneej.
4.1. Płatności na
n rzecz administracji publicznejj w 2016 r. w układzie
e podmiotow
wym
Poniżej przedstawiono ze
estawienie p
prezentujące łączną kwottę płatności w 2016 roku
u dokonanycch
dministracji publicznej, z podziałem
m na płatno
ości na rzeccz odpowied
dnich szczeb
bli
na rzecz ad
a
administracjii publicznej:

WY
YSZCZEGÓLNIENIE

31.12.2016
6

Adm
ministracja rząd
dowa:

38.430
0

Lube
elski Urząd Skkarbowy
Miniisterstwo Środ
dowiska
Naro
odowy Fundussz Ochrony Środowiska i Goospodarki Wod
dnej
Izba
a Celna

25.874
4
5.762
2
6.746
6
48
8

Adm
ministracja sam
morządowa:

10.325
5

Urzę
ędy Gmin
Starrostwa Powiato
owe

10.017
7
308
8

RAZ
ZEM

48.755
5
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4.2. Płatności na
n rzecz ad
dministracjii publicznejj w 2016 r. w układzie
e przedmiottowym
Poniżej przedstawiono ze
estawienie p
prezentujące łączną kwottę płatności w 2016 roku
u dokonanycch
powiednich szczebli adm
ministracji pu
ublicznej, z podziałem
p
naa tytuły wsk
kazane w artt.
na rzecz odp
6
63e pkt 6 Usstawy:

W
WYSZCZEGÓL
LNIENIE

31.12.2016
6

A
Administracja rządowa:
r

38.430
0

P
Podatki pobiera
ane od dochod
du, produkcji llub zysków sp
półek (z wyłączzeniem podatkku od
to
owarów i usług, podatku do
ochodowego ood osób fizyczn
nych lub podattku od sprzedaaży)
O
Opłata koncesyyjna oraz prem
mia za odkryciee i produkcję
O
Opłata licencyjna, opłata dzierżawna, opłaata za rozpoczzęcie działalności oraz innychh
św
wiadczeń z tyttułu przyznaniia licencji lub kkoncesji
A
Administracja samorządowa:
s
:

25.922
2
283
3
12.225
5
10.325
5

O
Opłata koncesyyjna oraz prem
mia za odkryciee i produkcję
O
Opłata licencyjna, opłata dzierżawna, opłaata za rozpoczzęcie działalności oraz innychh
św
wiadczeń z tyttułu przyznaniia licencji lub kkoncesji
R
RAZEM

102
2
10.223
3
48.755
5

Kwoty płatn
ności wykazzane w niniiejszym skonsolidowanym sprawozddaniu stano
owią wartoścci
d
dokonanych w 2016 roku przelew
wów pieniężżnych na rzzecz z płatnności na rzzecz krajowe
ej
a
administracjii publicznej z poszczególn
nych tytułów
w, pomniejszo
one o ewentuualne otrzym
mane zwroty..
G
Grupa w 201
16 roku nie dokonywała
d
p
płatności w naturze.
n
Na podstawiie art. 63f usst. 2 Ustawyy w niniejszy
ym skonsolido
owanym sprrawozdaniu z płatności na
rzecz administracji publiccznej wykazaane zostały następujące
n
informacje:


na kwota płatności
p
do
okonanych na rzecz krajowej
k
ad ministracji publicznej, z
łączn
podzziałem na pła
atności na rzzecz odpowie
ednich szczeb
bli administraacji publiczne
ej,



łączn
na kwota pła
atności z pod
działem na tytuły
t
wskazane w art. 663e pkt 6 do
okonanych na
rzeczz odpowiedn
niego szczebl a krajowej administracji
a
publicznej.

G
Grupa w 2016
2
roku nie
n
dokonyw
wała płatności na rzec
cz krajowej administraccji publiczne
ej
przypisanych
h do projektó
ów.
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SY WSZYST
TKICH CZŁO
ONKÓW ZAR
RZĄDU
PODPIS

Krzysztof Szlaga

Stanisław
w Misterek

ezes Zarządu
u
Pre

Zastępca Prezeesa Zarządu
no – Finanso
owych
ds.. Ekonomiczn

Zastępca Prezeesa Zarządu
Sławomir Karlikowskki

artyka
Adam Pa

Marcin K
Kapkowski

ds.. Produkcji – Kierownik Ruchu
R
Zakład
du
Gó
órniczego

Zastępca Prezeesa Zarządu
ds.. Pracowniczyych i Społeczznych

Zastępca Prezeesa Zarządu
ds.. Zakupów i IInwestycji

m
2017 r.
Bogdankka, dnia 29 marca
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