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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku 
 
 
Dla Akcjonariuszy jednostki dominującej 
COLUMBUS ENERGY S.A. 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz. U. 2016 r., poz. 1047, z późn. zm., ustawa o rachunkowości) Kierownik Jednostki jest 
zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy kapitałowej 
Jednostki dominującej na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres. 
 
Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym 
dokumencie w następującej kolejności: 

 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów 
i pasywów kwotę 75 960 170,88 złotych. 

 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 
dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 68 971,55 złotych. 

 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o 
kwotę 72 066 291,08  złotych. 

 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 
kwotę 1 808 691,69 złotych. 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Natomiast sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy kapitałowej 
stanowi załącznik do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Kraków, dnia 8 maja 2017 roku 
 
 
 
Janusz Zięcina 
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

 

 

 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu  

Dawid Zieliński    Łukasz Górski    Janusz Sterna  
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Stosowanie do zapisów art. 55 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 
roku, poz. 1047 z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej Columbus Energy Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 roku. 
 

 

1. Podstawowe informacje o Spółce dominującej. 
 

1) Informacje o Spółce dominującej 

Nazwa Spółki COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna  

Siedziba Kraków 

Adres siedziby 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, nr tel./fax: 12 307 30 90 

Poczta elektroniczna biuro@columbusenergy.pl  

Strona internetowa http://www.columbusenergy.pl 

Przedmiot działalności 

43.21.Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
35.11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
42.22 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII 
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 
43.22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, 
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 
35.12 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
35.13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
35.14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 76.506.967,53 zł i dzieli się na: 
a) 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,27 zł każda, akcje serii A są dopuszczone do obrotu na rynku 
NewConnect  

b) 5 002 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,27 zł każda, akcje serii B są dopuszczone do obrotu na rynku 
NewConnect 

c) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 
0,27 zł każda, akcje serii C nie są dopuszczone do obrotu  

d) 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
0,27 zł każda, akcje serii D nie są dopuszczone do obrotu  

e) 253 163 446 akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,27 zł każda, akcje serii E nie są dopuszczone do obrotu 

f) 13 493 293 akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
0,27 zł każda, akcje serii F nie są dopuszczone do obrotu 

KRS 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373608 

REGON 241811803 

NIP 9492163154 
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Columbus Energy Spółka Akcyjna (Jednostka dominująca, Spółka, NIP 9492163154, dawniej 

Columbus Capital S.A.) powstała poprzez wydzielenie części majątku STIGROUP sp. z o.o. z 

siedzibą w Częstochowie i przeniesieniem wydzielonego majątku na nowo powstałą Spółkę, 

zgodnie z art. 529 §1 p. 4 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 

1578, z późn. zm.) na podstawie postanowień zawartych w akcie notarialnym (Repertorium A nr 

6628/2010) podpisanym przed notariuszem Adamem Sadowskim. Spółka została zawiązana na 

czas nieoznaczony. 

Siedziba Spółki mieści się w Krakowie (kod pocztowy 31-234) przy ulicy Kuźnicy 

Kołłątajowskiej 13. 

W dniu 20 grudnia 2010 roku Jednostka dominująca została wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000373608. 

Spółce został nadany numer NIP 9492163154 oraz symbol REGON 241811803. 

W 2016 roku Spółka zmieniła nazwę z COLUMBUS CAPITAL S.A. na COLUMBUS ENERGY 

S.A. 

Jednostka dominująca działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w 

oparciu o statut Spółki. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie instalacji fotowoltaicznych. 

Kapitał podstawowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 72 863 

778,42 zł i dzielił się na 269 865 846 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,27 zł każda. 

 

2) Kapitał zakładowy 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku kapitał zakładowy (podstawowy) Columbus Energy S.A. 

(dawniej: Columbus Capital S.A.) wynosił 16 702 400,00 zł i dzielił się na: 

a) 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcje 

serii A są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect,  

b) 5 002 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcje 

serii B są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect, 

c) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcje 

serii C nie są dopuszczone do obrotu,  

d) 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcje serii 

D nie są dopuszczone do obrotu.   

 

W związku z połączeniem Columbus Capital Spółka Akcyjna Columbus Energy Spółka Akcyjna 

(NIP 9452169216, spółka przyłączona) na skutek dokonania w dniu 18 marca 2016 roku przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego sygn. akt: sprawy KR.XI NS-KRS/5932/16/048 wpisu połączenia Emitenta 

z Columbus Energy Spółka Akcyjna (NIP 9452169216) nastąpiło podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez 

przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej w zamian za nowo emitowane akcje, które 

spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej - na zasadach określonych w 
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planie połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Columbus 

Energy  Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 26 października 2015 roku 

oraz w oparciu o dokonane na zalecenie sądu rejestrowego dookreślenie kapitału zakładowego, 

zgodnie z uchwałami z dnia 04 stycznia 2016 roku Walnego Zgromadzenia Columbus Capital 

S.A. oraz Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. (spółki przyłączonej).  

 

Na skutek rejestracji emisji akcji serii E związanej z rejestracją połączenia kapitał zakładowy 

Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.) wynosił 72 863 778,42 zł i dzielił się na: 

a) 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,27 zł każda, akcje 

serii A są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect,  

b) 5 002 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,27 zł każda, akcje 

serii B są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect, 

c) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,27 zł każda, akcje 

serii C nie są dopuszczone do obrotu,  

d) 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,27 zł każda, akcje serii 

D nie są dopuszczone do obrotu, 

e) 253 163 446 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,27 zł każda, akcje 

serii E nie są dopuszczone do obrotu.  

 

Skutkiem rejestracji połączenia była również zmiana wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (jednego 

złotego) na 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy).  
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 01.02.2017 r. zarejestrował w dniu 2 lutego 2017 roku 
podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o 13.493.293 akcji serii F o łącznej wartości 
nominalnej 3.643.189,11 zł. 
 
W związku z wysokość kapitału zakładowego Emitenta na dzeń sporządzania niniejszego 
sprawozdania wynosi 76.506.967,53 zł, który dzieli się na: 

a) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A  

b) 5.002.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B  

c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C  

d) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D  

e) 253.163.446 akcji zwykłych na okaziciela serii E  

f) 13.493.293 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

o wartości nominalnej 0,27 zł każda akcja. 
 
Łączna liczba akcji oraz łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 
283.359.139. 
 
W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło decyzję o 
podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w wysokości nie wyższej 
niż 50 000 000,00 zł. 
 
Od dnia 4 maja 2011 roku akcje Spółki (oprócz akcji serii C, D i E) notowane są na rynku akcji 
NewConnect. 
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Akcjonariat COLUMBUS ENERGY S.A. na dzień 31.12.2016 r:   
 

L.p. Imię i Nazwisko Liczba akcji % akcji Liczba  głosów % głosów 

1. Prime2 S.A. ** 93 214 432 34,54 93 214 432 34,54 

2. January Ciszewski * 91 592 724 33,94 91 592 724 33,94 

3. Paweł Szymula *** 21 864 030   8,10 21 864 030    8,10 

4. Marek Sobieski  17 899 477   6,63 17 899 477    6,63 

5. Pozostali akcjonariusze 45.295.183  16,78 43 262 734  16,78 

 Ogółem: 269 865 846 100,00 269 865 846 100,00 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. oraz Kuźnica Centrum                    

Sp. z o.o., a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A. 

** podmiot, w którym 100 % akcji posiada Dawid Zieliński 

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 

% udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. k. 

 

Akcjonariat COLUMBUS ENERGY S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu:   
 

L.p. Imię i Nazwisko Liczba akcji % akcji Liczba  głosów % głosów 

1. Dawid Zieliński * 93 859 432 33,12 93 859 432 33,12 

2. January Ciszewski ** 91 042 724 32,13 91 042 724 32,13 

3. Paweł Szymula *** 21 864 030 7,72 21 864 030 7,72 

4. Marek Sobieski  17 899 477 6,32 17 899 477 6,32 

5. Inven Group Sp. z o.o.**** 13 493 293 4,76 13 493 293 4,76 

6. Paweł Urbański**** 725 000 0,26 725 000  0,26 

7. Janusz Sterna**** 725 000 0,26 725 000  0,26 

8. Pozostali akcjonariusze 43 750 183 15,44 43 750 183  15,44 

 Ogółem: 283 359 139 100,00 283 359 139 100,00 

 
* pośrednio poprzez PRIME2 S.A., w którym 100 % akcji posiada Dawid Zieliński 
 
** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. oraz Kuźnica Centrum  
Sp. z o.o., a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A. 
 
*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 
% udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. 
 
**** podmiot, w którym po 50 % udziałów posiadają Paweł Urbański i Janusz Sterna  
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3)  Organy Columbus Energy Spółka Akcyjna  

Na mocy §11 Statutu Spółki, władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne 

Zgromadzenie. 

3.1.  Zarząd Spółki 

Zgodnie z §12 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa 
Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. 
Kadencja Zarządu trwa 5 lat, z tym że Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji powoływany jest na 3 
lata przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki 
Dzielonej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. 
Wynagrodzenie Członków Zarządu pierwszej kadencji ustala Rada Nadzorcza. 
 
Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu, powołuje i odwołuje członków, a także 
określa wynagrodzenie członków. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą 
przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku 
prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa 
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Rada Nadzorcza może 
zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu na podstawie 
uchwały. 
 
W roku obrotowym nie było zmian osobowych w składzie Zarządu. W skład Zarządu 

COLUMBUS ENERGY S.A. wchodziły następujące osoby: 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Dawid Zieliński Prezes Zarządu 

2. Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu 

 

W dniu 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Janusza Sterna z dniem  
1 kwietnia 2017 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych. 
 
Na dzień sporządzenia sprawozania Zarządu  skład Zarządu był trzyosobowy.   
 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Dawid Zieliński Prezes Zarządu 

2. Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu 

 
3. 

 
Janusz Sterna 

 
Wiceprezes Zarządu 
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Rada Nadzorcza Spółki 

Zgodnie z §16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków. Członkowie Rady 
Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie 
zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania 3 członków Rady 
Nadzorczej oraz akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje 
prawo wyznaczania  i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania 
i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony 
akcjonariusz posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
 
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 
Skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji Członków Rady Nadzorczej określany 
jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać 
albo odwołać poszczególnych Członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz 
ustalić nowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała 
Walnego Zgromadzenia. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem 
kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 
członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz 
Sekretarza Rady Nadzorczej.  
 
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 stycznia 2016 roku odwołało z Rady 
Nadzorczej Emitenta następujące osoby: 
 uchwałą nr 9/2016 Pana Tomasza Wykurz, 
 uchwałą nr 10/2016 Panią Iwonę Ciszewską–Kura,  
 uchwałą nr 11/2016 Pana Edwarda Kóska, 
 uchwałą nr 12/2016 Pana Artura Fersztorowskiego, 
 uchwałą nr 13/2016 Pana Witolda Indrychowskiego. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 stycznia 2016 roku powołało na 
Członków Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby: 
 Panią Iwonę Śmigiel – uchwała nr 14/2016, 
 Pana Łukasza Kaletę – uchwała nr 15/2016, 
 Pana Sławomira Majtykę – uchwała nr 16/2016, 
 Pana Macieja Fersztorowskiego – uchwała nr 17/2016, 
 Pana Leszka Leńko – uchwała nr 18/2016. 

W dniu 30 maja 2016 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej wpłynęła rezygnacja Pani Iwony 
Śmigiel z pełnienia z dniem 30.05.2016 roku funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.  

Na dzień 31.12.2016 roku w skład Rady Nadzorczej COLUMBUS ENERGY S.A. wchodzili: 

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Paweł Urbański  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Janusz Sterna  Członek Rady Nadzorczej 
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3. Leszek Leńko Członek Rady Nadzorczej 

4. Maciej Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej 

5. Sławomir Majtyka  Członek Rady Nadzorczej 

6.  Łukasz Kaleta Sekretarz Rady Nadzorczej 

 
W dniu 31 marca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Pan Janusz Sterna złożył Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej rezygnację z dniem 31 marca 2017 roku z pełnionej funkcji. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej COLUMBUS ENERGY 
S.A. jest następujący:  

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Paweł Urbański  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Leszek Leńko Członek Rady Nadzorczej 

3. Maciej Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej 

4. Sławomir Majtyka  Członek Rady Nadzorczej 

5.   Łukasz Kaleta Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

2. Spółki Grupy Kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne 

i stowarzyszone 

Jednostka dominująca: Columbus Energy S.A. 

Jednostka dominująca posiada głosy i udziały w następujących jednostkach: 

 

Jednostka 
Ilość 

posiadanych 
udziałów (szt.) 

Wartość 
nominalna 

udziałów (zł) 

Udział 
w kapitale 

podstawowym 
(%) 

Ilość 
posiadanych 
głosów (szt.) 

Udział 
w głosach 

(%) 

Jednostki zależne 

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 2 000 200 000,00 100,00% 2 000,00 100,00% 

Jednostki współzależne 

Brak       

Jednostki stowarzyszone 

New Energy Investments sp. zo.o.  18 1.000,00 20,00% 1.000,00 20,00% 
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W Grupie Kapitałowej istnieją powiązania m.in. organizacyjne polegające na tym, że spółka 

nadrzędna faktycznie prowadzi politykę finansową i zakupową spółek powiązanych  

i zaangażowanych w kapitale. 

 

Emitent posiada jedną spółkę zależną, co zostało przedstawione poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma spółki: COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O. 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba i adres:  Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,  

KRS: 0000625712 

Organ prowadzący rejestr:  
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 364899205 

NIP: 9452196124 

Kapitał zakładowy 200 000 PLN  

Czas trwania  czas nieokreślony  

Przedmiot przeważającej 
działalności  

64.91.Z. Leasing finansowy 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego  

100 % 

Procentowy udział w ogólnej 
liczbie głosów na 
zgromadzeniu wspólników  

100 %  

Charakter dominacji  zależna 

Metoda konsolidacji  Konsolidacja pełna  

Zarząd Funkcja 

Iwona Śmigiel Prezes Zarządu 

 

Columbus Energy S.A. 

 

100% 

 

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 
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Spółka celowa Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. została zawiązana umową z dnia 30 maja 
2016 r. Emitent objął w spółce wszystkie udziały tj. 2.000 udziałów o wartości 100 zł każdy 
udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym, co daje 100% udziałów w 
kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu. Rejestracja spółki celowej nastąpiła 
w dniu 1 lipca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000625712. Przedmiotem działalności Columbus Energy 
Finanse Sp. z o.o. jest docelowe finansowanie sprzedaży umów „Abonament na Słońce” i 
zarządzanie należnościami z nich wynikającymi. Spółka zależna została utworzona na czas 
nieokreślony. 

 

Jednostki stowarzyszone  

 

1) New Energy Investments Sp. z o.o. 
 

W dniu 2 listopada 2016 r. Zarząd Columbus Energy Społki Akcyjnej założył z osobą prawną 

INVEN Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie spółkę New Energy 

Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ma wykorzystywać kompetencje i 

doświadczenie INVEN Group sp. z o.o. w zakresie przygotowania dużych inwestycji 

energetycznych oraz doświadczenia Columbus Energy w technologii fotowoltaicznej. Zespół 

INVEN Group sp. z o.o. tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży 

elektroenergetycznej, między innymi z pracy w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej. Od 

2009 roku INVEN Group sp. z o.o. pracował przy przygotowaniu kilkunastu projektów 

kogeneracyjnych o łącznej mocy blisko 200 MWe i wartości ok. 1 mld zł z udziałem 

branżowych inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym występowałrównież jako 

współinwestor. 
 
Zgodnie z założeniami spółka New Energy Investments sp. z o.o. ma zajmować się rozwojem 

projektów energetycznych w dwóch obszarach: 

1. Farmy fotowoltaiczne, 

2. Kogeneracja gazowa, biomasa, waste to energy. 

 

Spółka Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformowała raportem ESPI 

nr 25/2016, iż w dniu 18 listopada 2016 roku Spółka objęła 8 udziałów o wartości nominalnej 

100,- zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 800,- zł spółki New Energy Investments spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które pokryje wkładem pieniężnym w 

kwocie 3 640 000,- zł z przeznaczeniem na jej rozwój. Po dokonaniu rejestracji w dniu 6 

stycznia 2017 roku przez Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki Emitent 

posiada w niej łącznie 18 udziałów tj. 31 % w kapitale zakładowym.  

 

3. Kryteria zastosowane przez Jednostkę dominującą do objęcia jednostek zależnych 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

 

Udziały w głosach i w kapitale, opisane w p. 2. 

 

4. Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane, w których te jednostki posiadają 

zaangażowanie w kapitale 

 

Nie dotyczy. 
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5. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 

 

       Nie dotyczy. 

 

6. Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz lat 

obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 

roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Lata obrotowe jednostek powiązanych nie są różne od 

roku obrotowego Jednostki dominującej. 

 

7. Oddziały i zakłady Jednostki dominującej i jednostek objętych niniejszym skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym  

 

Jednostki Grupy kapitałowej nie posiadają oddziałów i zakładów, dlatego żadna z nich nie 

sporządza sprawozdania łącznego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

 

8. Kontynuacja działalności 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 

roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka 

dominująca i jednostki powiązane będą kontynuować działalność gospodarczą w dającej się 

przewidzieć przyszłości, oraz że nie zamierzają, ani nie są zmuszone zaniechać działalności lub 

istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę i jednostki powiązane. 

 

9. Łączenie spółek 

 

Dnia 18 marca 2016 roku nastąpiło wpisanie połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego 

Columbus Capital S.A. (spółki przejmującej) z jednoczesną zmianą firmy Spółki na Columbus 

Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, KRS 0000373608  

NIP 949-21-63-154 REGON 241811803.  

 

Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Krakowie KRS 0000373608 NIP 949-21-63-154 jako spółki przejmującej, całego majątku 

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS 0000425536, NIP 945-21-69-

216 jako spółki przejmowanej w zamian za nowo wyemitowane akcje z połączenia, które 

Columbus Capital S.A. wydała akcjonariuszom Columbus Energy S.A. Połączenie to zostało 

rozliczone w księgach Spółki przejmującej metodą nabycia. 

 

Kapitał Spółki na dzień 31.12.2016 roku wynosił 72.863.778,42 zł (siedemdziesiąt dwa miliony 

osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) i dzieli się 

na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda akcja. 

W aktywach spółki powstała wartość firmy w kwocie 2.188.881,37 zł oraz wartość know-how 

w wysokości 62.330.700,00 zł. 
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10. Wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych 

 

Wszystkie jednostki objęte niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym mają 

nieoznaczony okres trwania. 

 

11. Omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad 

(polityki) rachunkowości 

 

Spółka  dokonała  przekształcenia  danych  porównywalnych  w  związku  ze  zmianami  

wynikającymi  z wprowadzenia znowelizowanej ustawy o rachunkowości obowiązującej dla 

sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się od 1 stycznia 

2016 roku 

.  

12. Kryteria wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 

 

Nie zastosowano żadnych wyłączeń jednostek podporządkowanych z niniejszego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

13. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy kapitałowej jest pierwszym 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzanym przez Jednostkę dominującą po 

rocznej przerwie. Spółka dominująca COLUMBUS ENERGY S.A. (dawniej COLUMBUS 

CAPITAL S.A.) wróciła do konsolidacji. 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Jednostka dominująca sporządza w wariancie 

porównawczym. 

 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Jednostka dominująca sporządza metodą 

pośrednią. 

 

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (zł). 

 

13.1. Metody wyceny pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku 

zysków i strat 

 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż 

banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

grup kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 676). 

 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich 

nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 
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Wynik finansowy grupy kapitałowej za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 

na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami 

memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 

a. Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Jednostki 

dominującej. oraz sprawozdania kontrolowanych przez Jednostkę dominującą ww. spółek 

zależnych. 

 

Przez kontrolę rozumie się możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej 

jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.  

 

Przy konsolidacji bilansu metodą pełną sumowaniu podlegają wszystkie odpowiednie pozycje 

aktywów i pasywów Jednostek zależnych i Jednostki dominującej w pełnej wysokości. Po 

dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Przy konsolidacji rachunku zysków i strat metodą pełną sumowaniu podlegają wszystkie 

odpowiednie pozycje przychodów i kosztów jednostek zależnych i jednostki dominującej. 

Pozycje rachunków zysków i strat jednostek zależnych podlegają sumowaniu w pełnej 

wysokości bez względu na to, w jakiej części Jednostka dominująca jest właścicielem jednostki 

zależnej. Po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Wyłączeniu ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego podlegają następujące istotne 

pozycje: 

 wzajemne należności i zobowiązania, 

 przychody i koszty dotyczące operacji dokonywanych między podmiotami objętymi 

konsolidacją, 

 zyski i straty powstałe na operacjach dokonywanych między podmiotami objętymi 

konsolidacją, zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów oraz 

wartości nabycia udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostkach 

zależnych objętych konsolidacją, 

 dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne Jednostce dominującej  

i innym jednostkom, które są objęte konsolidacją. 

 

Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej 

wyceniane są według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia ponad wartość godziwą 

możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach 

bilansu jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej 

możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako 

ujemna wartość firmy w pasywach bilansu. 

 

Kapitał mniejszości jest wykazywany według przypadającej na udziałowców mniejszościowych 

wartości godziwej aktywów netto. W kolejnych okresach, straty przypadające udziałowcom 

mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały Jednostki dominującej. 
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W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych  

bądź stowarzyszonych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad 

rachunkowości stosowanych przez Spółkę z zasadami stosowanymi przez Jednostkę 

dominującą. 

Spółki zależne od dnia nabycia stosują zasady zgodne z polityką rachunkowości Jednostki 

dominującej. 

 

b. Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych metodą proporcjonalną 

 

Metodę tę stosuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do 

udziałów w jednostkach współzależnych. Zasady dotyczące stosowania metody konsolidacji 

pełnej stosuje się odpowiednio do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

udziałów metodą proporcjonalną. 

 

c. Wycena udziałów / akcji metodą praw własności 

 

Na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu przez znaczącego inwestora na jednostkę 

stowarzyszoną lub na dzień objęcia współkontroli nad jednostką współzależną ustala się 

wartość godziwą aktywów netto jednostki stowarzyszonej lub współzależnej, z uwzględnieniem 

objętego na ten dzień przez znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej 

udziału w aktywach netto tej jednostki podporządkowanej. 

 

Jeżeli znaczący inwestor lub wspólnik jednostki współzależnej nabywa w jednostce 

stowarzyszonej lub współzależnej dodatkowe udziały, zaliczane do długoterminowych aktywów 

finansowych, to na dzień ich nabycia ustala się wartość firmy lub ujemną wartość firmy jako 

różnicę między ceną nabycia dodatkowych udziałów, a odpowiadającą im wartością aktywów 

netto wyrażonych w wartości godziwej. Postępowanie takie stosuje się w odniesieniu do każdej 

istotnej transakcji nabycia udziałów, następującej w dłuższym odstępie czasu. 

 

W skonsolidowanym bilansie udział znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki 

współzależnej odpowiednio w jednostce stowarzyszonej lub współzależnej, koryguje się o 

przypadające na rzecz znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej zwiększenie 

lub zmniejszenie kapitału własnego tej jednostki podporządkowanej, które nastąpiło w ciągu 

okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, w tym o należne dywidendy i 

udziały w wyniku finansowym tej jednostki oraz różnice kursowe z przeliczenia. 

 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym obejmuje się dane jednostki stowarzyszonej lub 

współzależnej także wtedy, gdy wartość udziału posiadanego w tej jednostce, stanowiąca część 

jej kapitału własnego, jest ujemna lub zerowa, a znaczący inwestor lub wspólnik jednostki 

współzależnej jest zobowiązany do pokrycia jej strat, wniesienia dopłaty lub podniesienia 

kapitału. W przeciwnym przypadku udział w jednostce podporządkowanej wykazuje się w 

wartości zerowej. 

 

d. Kapitały mniejszości 

 

Na dzień objęcia kontroli przez Jednostkę dominującą nad jednostką zależną ustala się wartość 

godziwą aktywów netto jednostki zależnej, rozliczając tę wartość proporcjonalnie do udziałów 
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posiadanych przez Jednostkę dominującąi inne jednostki Grupy kapitałowej, objęte 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz udziałowców mniejszościowych. 

Przypadającą na udziałowców mniejszościowych częśc kapitału własnego jednostki zależnej (w 

tym wynik bieżącego okresu wykazywany w odpowiedniej pozycji skonsolidowanego racunku 

zyskow i strat) wykazuje się w osobnej pozycji skonsolidowanego bilansu. 

 

e. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 

 

Wartość firmy powstająca przy konsolidacji to nadwyżka kosztu nabycia Jednostki nad 

wartością godziwą możliwych do zidentyfikowania składników aktywów i pasywów jednostki 

zależnej lub stowarzyszonej na dzień nabycia. 

 

Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega 

analizie pod kątem utraty wartości. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana będzie od razu 

w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 

 

Jednostka dominująca dokonuje odpisów amortyzacyjnych wartości firmy jednostek zależnych 

na każdy dzień bilansowy kończący rok obrotowy. 

 

Przy sprzedaży jednostki zależnej odpowiednia część wartości firmy uwzględniana będzie 

przy wyliczaniu skonsolidowanego zysku bądź straty na sprzedaży tejże Jednostki. 

 

f. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 

 

Ujemna wartość firmy powstająca przy konsolidacji to nadwyżka wartości godziwej możliwych 

do zidentyfikowania składników aktywów i pasywów jednostki zależnej lub stowarzyszonej na 

dzień nabycia nad kosztem nabycia Jednostki. 

 

Ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów 

trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na 

regulowanych rynkach, Grupa kapitałowa zalicza do pasywów skonsolidowanego bilansu przez 

okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających 

amortyzacji aktywów. 

 

Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, 

z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych 

rynkach, zaliczana jest do pozostałych przychodów operacyjnych na dzień połączenia. 

 

Ujemną wartość firmy odpisuje się poprzez odpisy amortyzacyjne w skonsolidowany rachunek 

zysków i strat. 

 

g. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe 

 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się 

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. 
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Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresie ekonomicznej użyteczności przy zastosowaniu 

metody liniowej. 

 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 

3 500,00 zł netto obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich 

do użytkowania. 

 

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej 

utraty wartości. 

 

Grupa kapitałowa stosuje dla podstawowych grup majątku następujące okresy ekonomicznej 

użyteczności: 

dla wartości niematerialnych i prawnych: 

 koszty zakończonych prac rozwojowych   5 lat, 

 prawa majątkowe lub zrównane z nimi   5 lat     

 inne wartości niematerialne i prawne   5 lat, 

dla środków trwałych: 

 budynki i budowle      40 lat, 

 urządzenia techniczne i maszyny    10 lat, 

 środki transportu      5 lat, 

 pozostałe środki trwałe     5 lat. 

 

Grupa Kapitałowa przeprowadza test na utratę wartości dla następujących wartości 

niematerialnych i prawnych: 

 wartość firmy, 

 know-how. 

 

Mając na uwadze poniższe kwestie: 

 jeśli dana sprawa nie jest uregulowana w ustawie o rachunkowości, a jest natomiast 

uregulowana w zasadach MSR to na podstawie zapisów art. 10 ust. 3 ustawy 

o rachunkowości można odwołać się do tychże rozwiązań (z którego to zapisu Zarząd Spółki 

skorzystał), 

 art. 28 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym trwała utrata wartości uzasadnia dokonanie odpisu 

aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg 

rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny 

sposób wartości godziwej, 

 art. 7 ust. 1 ustawy, w myśl którego zachowanie zasady ostrożności przy wycenie aktywów 

wymaga uwzględnienia zmniejszenia wartości użytkowej, oraz jednocześnie biorąc pod 

uwagę fakt, że: 

 wiele aktywów trwałych jednostki wypracowuje korzyści ekonomiczne zespołowo 

(grupowo), a ich sprzedaż nie jest przewidywana, 

 wycena składnika aktywów w cenie sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - w 

wartości godziwej ustalonej w inny sposób, nie w każdym przypadku zapewnia rzetelną, 

tj. uzasadnioną jego funkcją w jednostce prezentację wartości danego składnika 

aktywów, 
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uznaje się za celowe uszczegółowienie kwestii wyceny bilansowej w przypadku trwałej utraty 

wartości aktywów. Pozwala to uwzględniać obok wartości handlowej także wartość użytkową 

aktywów, jako podstawę wyznaczania ich wartości możliwej do odzyskania (tj. wartości 

odzyskiwanej) dzięki handlowemu lub gospodarczemu wykorzystaniu tych aktywów przez 

jednostkę. Korzystając z delegacji zawartej w art. 10 ust. 3 ustawy, zasady MSR/MSSF 

przedstawiają postępowanie stosowane w tym zakresie. 

 

W myśl Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nie amortyzuje się 

wartości firmy bez względu na źródło jej pochodzenia. W zamian za to wartość firmy poddaje 

się obowiązkowemu, corocznemu, testowi służącemu zbadaniu, czy nastąpiła utrata wartości, 

czy nie, przeprowadzanemu według zasad określonych w MSR 36 Utrata wartości aktywów (§ 

10(b) i 90 MSR 36). 

 

W myśli także tychże standardów (MSR 38, p. 107 i dalsze) składniki majątku niematerialnego o 

nieoznaczonym okresie używania, jakim w naszym przypadku jest know-how, nie są 

amortyzowane, tylko corocznie testowane na utratę wartości lub za każdym razem, kiedy 

zaistnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości tego składnika majątku. 

 

Uznanie powyższych składników majątku za składniki o nieokreślonym okresie użytkowania ma 

swoje uzasadnienie także w tym, że od 2017 roku Spółka stosuje zasady MSR/MSSF przy 

sporządzaniu sprawozdań finansowych, w związku z planowanym upublicznieniem jej akcji na 

rynku regulowanym GPW w Warszawie. 

 

Test na utratę wartości został dokonany odniesieniu do wartości firmy, powstałej w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A., jak 

również know-how, które zostało ujawnione jako efekt połączenia.  

 

Ustalenie wartości odzyskiwanej zostało przeprowadzone na poziomie ośrodka 

wypracowującego korzyści ekonomiczne. W ocenie Zarządu wartość firmy uzyskana w procesie 

alokacji ceny nabycia udziałów w Spółce Columbus Energy S.A. powinna być przypisana w 

całości do spółki, jako ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne. W kontekście 

ośrodków wyparowujących korzyści ekonomiczne, należy zaznaczyć potencjalną możliwość 

odrębnego ujęcia spółki zależnej Columbus Energy Finanse Sp. z o.o, jednak Zarząd uznaje, że 

ma to charakter nieistotny. 

 

Warto pamiętać, że w wielu przypadkach przyporządkowanie wartości firmy do pojedynczych 

ośrodków wypracowujących środki pieniężne nie jest możliwe, istnieje natomiast możliwość 

przypisania wartości firmy do zespołów ośrodków. W rezultacie, najniższy poziom, na którym 

wartość firmy jest monitorowana w jednostce gospodarczej na wewnętrzne potrzeby 

kierownictwa, obejmuje w wybranych przypadkach szereg ośrodków wypracowujących środki 

pieniężne, do których wartość firmy odnosi się, ale nie może zostać przyporządkowana.  

 

Z uwagi na fakt, że Columbus Energy S.A. stanowi spójny organizm gospodarczy, którego 

poszczególne części realizują te same elementy procesu gospodarczego, a usługi realizowane 

na rzecz klienta końcowego mają jednorodny charakter, nie istnieje zdaniem Zarządu, potrzeba 

(a nawet faktyczna możliwość) wyodrębniania dodatkowych, tj. w obrębie Columbus Energy 

S.A., ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne, a następnie testowanie ich pod kątem 
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utraty wartości. Również w przypadku wartości niematerialnej i prawnej (know-how) nie 

wypracowuje ona odrębnie korzyści ekonomicznych, dlatego też ustalenie jej wartości 

odzyskiwanej będzie odbywało się na poziomie całości spółki. 

 

Ustalanie wartości odzyskiwanej bazowało na zatwierdzonych i opublikowanych planach 

Zarządu Columbus Energy S.A. podanych do publicznej wiadomości w formie strategii i jej 

późniejszej zmiany: 

 oferowanie finansowania zakupu instalacji fotowoltaicznej, 

 przesunięcie masowego montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu 

abonamentowego z roku 2016 na rok 2017, 

 oferowanie nowego produktu „termomodernizacja wraz z finansowaniem” dla klientów 

indywidualnych, 

 kluczowym dla zakupu przez inwestorów instalacji fotowoltaicznych jest system płatności, 

który zostanie oparty o wieloletni system ratalny, z niską płatnością początkową. 

 

Atrakcyjność tego modelu zdaniem Zarządu Spółki polega głównie na tym, że zakup 

finansowany będzie w znacznym stopniu z oszczędności w płatnościach za zakup energii z sieci, 

gdyż w miejsce zakupu energii z sieci produkowana byłaby własna energia z instalacji 

fotowoltaicznej. 

 

Rachunek został przeprowadzony dla 8,5 % stopy dyskontowej i pięcioletniego okresu 

prognozy, w którym w ostatnim roku założona przepływy na poziomie prognozy 2020 roku. 

 

Po przeprowadzeniu testu na utratę wartości przez ww. składniki majątku niematerialnego 

okazało się, że nie ma konieczności dokonywania odpisów aktualizujących wartość tych 

składników. 

 

Środki trwałe w budowie to wydatki na prace rozwojowe w toku i dotyczą systemu 

informatycznego THOR wspomagającego zarządzanie wewnątrz Spółki. Potrzebne jeszcze są 

nakłady ok. 100 tys. zł na jego dokończenie. 

 

h. Nieruchomości inwestycyjne 

 

Nieruchomości inwestycyjne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone 

do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich 

przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o 

ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości   

 

i. Pozostałe inwestycje o charakterze trwałym 

 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.  

 

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów 

trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. 
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Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania 

przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych 

odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega 

zaliczeniu do przychodów finansowych. 

 

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości 

godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio 

przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji 

wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza 

ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów 

finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim 

obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych 

kosztów jako przychody finansowe. 

 

j. Inwestycje krótkoterminowe 

 

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych 

na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone 

do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. 

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki 

wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe. 

 

k. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych  

 

wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży 

netto na dzień bilansowy. 

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: 

Materiały cena zakupu 

Półprodukty i produkty w toku koszt wytworzenia 

Produkty gotowe koszt wytworzenia 

Towary cena nabycia 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w 

związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do 

cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza 

się je odpowiednio do: 

 pozostałych kosztów operacyjnych,  

Stosowane metody rozchodu: 

 przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych 

składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła), 

 

l. Należności i zobowiązania (poza finansowymi) 

 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane 

są według wartości podlegającej zapłacie z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (odpisy 

akyualizujące). Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania 

ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z 
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dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu 

płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu 

powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty 

operacji finansowych. 

 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się 

według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. 

 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

 

m. Środki pieniężne 

 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 

nominalnej. 

 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 

dzień ich przeprowadzenia, o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków 

niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej, 

odpowiednio po kursie: 

 faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji, w przypadku 

sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 

ten dzień, w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 

zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz 

zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji. 

 

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według średniego kursu ustalonego 

przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień, zaś rozchód walut 

wycenia się wg kursu wpływu waluty. 

 

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego 

kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. 

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy poprzez 

odniesienie ich odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

 

n. Należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz akcje/udziały własne 

 

Pozycje te wyceniane są odpowiednio w wartości nominalnej oraz nabycia. 

 

o. Kapitał własny 

 

Kapitał  zakładowy  wykazuje  się  w  wysokości  określonej  w  Statucie  Spółki  i  wpisanej  w  

rejestrze sądowym.  Zadeklarowane,  lecz  nie  wniesione  wkłady  kapitałowe  ujmuje  się,  jako  

należne  wpłaty  na poczet kapitału w po stronie aktywnej bilansu. 
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Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału 

zakładowego zalicza się do kosztów finansowych.  

 

Kapitał  zapasowy  tworzony  jest  z  odpisów  z  czystego  zysku  rocznego  Spółki.  Ponadto  

do  kapitału zapasowego  zaliczono  również  nadwyżkę  powstałą  w  wyniku  sprzedaży  

akcji/udziałów  powyżej  ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. 

 

Kapitał rezerwowy i kapitał z aktualizacji wyceny tworzone są zgodnie ze Statutem Spółki. 

 

p. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

 

W  przypadku  ponoszenia  wydatków  dotyczących  przyszłych  okresów  sprawozdawczych  

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.  

 

Rezerwy  tworzy  się  na  zobowiązania  w  przypadku,  gdy  kwota  lub  termin  zapłaty  są  

niepewne,  ich powstanie  jest  pewne  lub  o  dużym  stopniu  prawdopodobieństwa  oraz  

wynikają  one  z  przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.  

 

Spółka  tworzy  rezerwy  na  koszty  w  wysokości  prawdopodobnych  zobowiązań  

przypadającychna  bieżący  okres  sprawozdawczy,  wynikających  ze  świadczeń  wykonanych  

na  rzecz  Spółki przez  kontrahentów  oraz  z  obowiązku  wykonania  związanych  z  bieżącą  

działalnością  przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie 

jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych  biernych  zalicza  się  przede  wszystkim  

wartości  usług,  które  zostaną  wykonane  w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu 

obrotowego.  

 

Rezerwy  tworzone  są  w  ciężar  pozostałych  kosztów  operacyjnych,  kosztów  finansowych  

lub  strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których to wynika. 

 

q. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

W przypadku Grupy kapitałowej rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w 

szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie 

nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości 

niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz 

ujemną wartość firmy. 

 

r. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 

aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 

przyszłości, Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 

przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 

różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
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podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy 

zachowaniu zasady ostrożności. 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 

różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 

dochodowego w przyszłości.  

 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

podatkowego. 

 

s. Zobowiązania i instrumenty finansowe 

 

W  przypadku  nabycia  aktywa  finansowe  wycenia  się  w  cenie  poniesionych  wydatków  

(wartość nominalna  wraz  z  kosztami  transakcji  poniesionymi  bezpośrednio  w  związku  z  

nabyciem  aktywów finansowych). 

 

Na  dzień  bilansowy  aktywa  przeznaczone  do  obrotu  oraz  dostępne  do  sprzedaży  

wyceniane  są  w wartości  godziwej,  zaś  aktywa  utrzymywane  do  terminu  wymagalności  

oraz  pożyczki  udzielone  przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 

 

Zobowiązania  finansowe  ujmuje  się  w  księgach  rachunkowych  w  kwocie  wymagającej  

zapłaty. Na  dzień  bilansowy  zobowiązania  finansowe  przeznaczone  do  obrotu  wycenia  się  

według  wartości godziwej.  

 

Zyski  i  straty  z  przeszacowania  na  dzień  bilansowy  aktywów  finansowych  oraz  

zobowiązań finansowych  zakwalifikowanych  do  kategorii  przeznaczonych  do  obrotu  (w  

tym  instrumentów pochodnych)  oraz  aktywów  finansowych  zakwalifikowanych  do  

kategorii  dostępnych  do  sprzedaży i  wycenianych  w  wartości  godziwej  (z  wyłączeniem  

pozycji  zabezpieczanych)  odnoszone  są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych 

okresu sprawozdawczego. 

 

W  przypadku  aktywów  i  zobowiązań  finansowych  wycenionych  w  wysokości  

skorygowanej  ceny nabycia  (z  wyjątkiem  pozycji  zabezpieczanych  i  zabezpieczających)  

odpis  z  tytułu  dyskonta lub  premii  oraz  pozostałe  różnice  ustalone  na  dzień  wyłączenia  

ich  z  ksiąg  rachunkowych,  zalicza  się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych 

z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. 

 

Wbudowany  instrument  pochody  wycenia  się  na  dzień  ujęcia  w  księgach  oraz  na  dzień  

bilansowy według  wartości  godziwej.  Różnica  między  wartością  godziwą  ustaloną  na  dzień  

bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji 

finansowych. 

 

Instrumenty  pochodne  stanowiące  instrument  zabezpieczający,  będące  zabezpieczeniem  

wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji 

finansowych. 
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Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem 

przepływów pieniężnych  wycenia  się  w  wartości  godziwej,  a  zmianę  odnosi  na  kapitał  z  

aktualizacji  wyceny  w części  stanowiącej  efektywne  zabezpieczenie  oraz  na  wynik  z  

operacji  finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia. 

 

Kredyty  i  pożyczki  wycenia  się  na  dzień  bilansowy  według  wartości  nominalej  w  

przypadku zobowiązań  wyrażonych  w  polskim  złotym  oraz  wartości  nominalnej  

przeliczonej  na  polski  złoty według kursu średniego dla danej waluty ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 

 

t. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (przychody, koszty, wynik finansowy) 

 

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego 

tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży 

jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. 

 

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 

pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie 

towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. 

 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów 

w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio 

z normalną działalnością, a wpływające na wynik finansowy. Zalicza się tu także zyski i straty 

nadzwyczajne (losowe). 

 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty 

finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice 

kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych 

składników majątku.  

 

Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka 

trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. 

 

Inne ważne informacje 

 

Dnia 23 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Columbus Energy S.A. wyraziła zgodę na emisję 

akcji zwykłych serii F Spółki wyemitowanych uchwałą nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku w liczbie 13.493.293 szt. o cenie objęcia 

jednej akcji wynoszącej 0,27 zł i łącznej wartości 3.643.189,11 zł. 

 

Uchwałą nr 1/02/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Columbus Energy S.A. 

wyraziła zgodę na emisję obligacji serii A. w kwocie do 3.000.000,00 zł  wg. wartości 

nominalnej. 
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Uchwałą nr 1/03/2017 z dnia 8 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Columbus Energy S.A. 

wyraziła zgodę na emisję obligacji serii B. w kwocie do 5.000.000,00 zł wg wartości nominalnej. 

 

Uchwałą nr 10/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Wspólników Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala program 

motywacyjny dla pracowników i współpracowników, Członków Zarządu i Prokurentów Spółki, 

menadżerów i kierowników sprzedaży i innych osób mających wpływ na rozwój Spółki, który 

nie został wprowadzony. 

 

Uchwałą nr 38/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Wspólników Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł 

(pięćdziesiąt milionów złotych), (kapitał docelowy). 

 

Za 2016 rok Spółka dodatkowo sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Columbus 

Energy Finanse Sp. z o.o. jednostka zależna, New Energy Investment Sp. z o.o. jednostka 

stowarzyszona. 

Pozostałe pozycje wymagane przez ustawę o rachunkowości i rozporządzenie dotyczące całej 

informacji dodatkowej nie wystąpiły. 

 

 

Kraków, dnia 8 maja 2017 r. 

 

 

 

 

Janusz Zięcina 
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

 

 

 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu  

Dawid Zieliński    Łukasz Górski    Janusz Sterna  










































































