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Komentarz Zarządu do otoczenia 
rynkowego i wyników operacyjnych 
Grupy Columbus w marcu .

Marzec przyniósł zakończenie ustawy prosumenckiej w oparciu o system opustów. Bardzo 
wielu właścicieli domów i firm zdecydowało się na zamontowanie paneli fotowoltaicznych 
jeszcze w starym systemie. Cały rynek fotowoltaiczny musiał więc sprostać wzmożonemu 
popytowi, presji na cenę komponentów i kosztów montażu. 

Od początku bieżącego roku Columbus zamontował ponad 40 000 kWp, a w samym marcu ponad 20 000 
kWp. Każdy z naszych prosumentów został skutecznie zgłoszony do zakładów energetycznych.  To dla nas 
rekordowa ilość. I chociaż w pierwszym kwartale pracowaliśmy głównie nad tym, co „po 1 kwietnia 2022”,  
to warto podkreślić, że cały zespół udowodnił, iż organizacja jest wyskalowana do poziomu realizacji 3 000 tys. 
instalacji miesięcznie. 

Pierwszy kwartał br. zamknęliśmy przychodami powyżej 200 mln zł. Wprawdzie nadal pracujemy nad optymalizacją kosztów  
i zarządzaniem nimi, jednak wartości ilościowe oraz jakościowe pokazują moc organizacji. 

Marzec upłynął nam także pod hasłem wdrażania nowej oferty prosumenckiej Prąd jak Powietrze 2.0, która przyniosła nam już pierwsze 
umowy na bilansowanie energii. Był to również czas przygotowań do wprowadzenia oferty magazynów energii i systemu zarządzania 
energią w domu POWER HOUSE HEMS, które od 15 kwietnia 2022 r. będą dotowane w programie Mój Prąd 4.0. 

Nie zapominajmy, że za naszą wschodnią granicą wciąż trwa wojna. To powoduje, że wiele osób zwleka z decyzjami dotyczącymi 
inwestycji w dom czy firmę, a wysokie stopy procentowe nie zachęcają do podpisywania kolejnego kredytu. 

Szkolenia, reorganizacja i praca nad stabilną przyszłością dają nam wiarę, że najbliższe miesiące przyniosą nie tylko 
wzrosty przychodów i dywersyfikację produktową, ale że cały obecny rok będzie powrotem do wyników z 2020 r.,  
tym razem jednak w bardziej stabilnej i przewidywalnej rzeczywistości. 

Dnia 6 kwietnia rezygnację z funkcji członka Zarządu złożył Janusz Sterna, któremu jeszcze raz serdecznie 
dziękuję za wieloletni wkład w budowę organizacji, życząc, jako akcjonariuszowi firmy, satysfakcji  
z wartości, którą osobiście budował. 

Przed nami wciąż sporo pracy. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby udowodnić,  
że liderem rynku nowoczesnej energetyki jest właśnie Columbus.

Szanowni Państwo, 

Zarząd Columbus Energy S.A.
Dawid Zieliński
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jak Powietrze 2.0

Odbieraj 100% nadwyżki 
energii przez całą dobę

Fotowoltaika z 

bilansowaniem 1:1 

bez ograniczeń

Alternatywa dla nowej ustawy o OZE, która działa jak 

dotychczasowy system opustów. Usługa umożliwia 

magazynowanie, a następnie odbieranie nadwyżki 

energii wyprodukowanej przez PV, bez pobierania 20% 

tej nadwyżki.

Odbiór 

nadwyżek przez 

całą dobę

Stała opłata 

abonamentowa

Columbus 2 marca  
wprowadził Fotowoltaikę  
z bilansowaniem 1:1 .
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Fotowoltaika B2C
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Fotowoltaika B2B PLA*
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* Wartość kontraktów B2B PLA jest księgowana w ramach aktywów (środków trwałych).

Wstępne dane dotyczące wartości podpisanych umów za prezentowany okres.

Grupa Columbus, segment b2c i b2b 
‒ wartość podpisanych umów .
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Grupa Columbus, segment b2c i b2b 
‒ przychody/montaże .
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* Wartość kontraktów B2B PLA jest księgowana w ramach aktywów (środków trwałych).

Wstępne dane dotyczące zrealizowanych przychodów/montaży za prezentowany okres.
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14.03.2022 EBI 4/2022 Raport miesięczny za luty 2022 r.

18.03.2022 ESPI 9/2022 Zawarcie umowy pożyczki na 69,66 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych

18.03.2022 ESPI 10/2022 Zawarcie umowy inwestycyjnej związanej z realizacją farm fotowoltaicznych w oparciu o otrzymaną pożyczkę

19.03.2022 ESPI 11/2022 Korekty do sprawozdań finansowych Spółki zidentyfikowane w toku prowadzonego audytu finansowego Spółki

19.03.2022 EBI 5/2022 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

21.03.2022 EBI 6/2022 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

21.03.2022 EBI 7/2022 Zawarcie umowy z firmą audytorską

25.03.2022 EBI 8/2022 Upomnienie Spółki

30.03.2022 ESPI 12/2022 Zawarcie ramowej umowy o współpracy strategicznej z Saule S.A. oraz Somfy Sp. z o.o.

Data Rodzaj i nr raportu Tytuł

Zestawienie raportów  
giełdowych w marcu .
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https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194342&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+luty+2022+r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194526&title=Zawarcie+umowy+po%C5%BCyczki+na+69%2C66+mln+z%C5%82%2C+z+przeznaczeniem+na+realizacj%C4%99+inwestycji+w+projekty+farm+fotowoltaicznych
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194528&title=Zawarcie+umowy+inwestycyjnej+zwi%C4%85zanej+z+realizacj%C4%85+farm+fotowoltaicznych+w+oparciu+o+otrzyman%C4%85+po%C5%BCyczk%C4%99
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194516&title=Korekty+do+sprawozda%C5%84+finansowych+Sp%C3%B3%C5%82ki+zidentyfikowane+w+toku+prowadzonego+audytu+finansowego+Sp%C3%B3%C5%82ki
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194519&title=Zmiana+terminu+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194509&title=Skonsolidowany+raport+okresowy+za+IV+kwarta%C5%82+2021+r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194624&title=Zawarcie+umowy+z+firm%C4%85+audytorsk%C4%85
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194807&title=Upomnienie+Sp%C3%B3%C5%82ki
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194935&title=Zawarcie+ramowej+umowy+o+wsp%C3%B3%C5%82pracy+strategicznej+z+Saule+S.A.+oraz+Somfy+Sp.+z+o.o


Publikacja raportu  
kwartalnego za  
I kwartał 2022 r.

16 maja 2022 r.

Publikacja raportu  
miesięcznego za  
kwiecień 2022 r.

do 14 maja 2022 r.

Publikacja raportu  
rocznego jednostkowego  

i skonsolidowanego  
za 2021 r.

31 maja 2022 r.

Kalendarz  
Inwestora .
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W marcu 2022 r. Grupa Columbus  

realizowała cele wynikające z:

• emisji Obligacji serii F Columbus, tj.: finansowanie realizacji  

projektów inwestycyjnych polegających na bezpośrednim  

lub pośrednim nabywaniu będących na etapie projektowym,  

budowanych lub już uruchomionych farm fotowoltaicznych  

lub farm wiatrowych;

• emisji Obligacji serii A New Energy Investments Sp. z o.o.,  

tj.: finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych  

związanych z budową i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych,  

w tym farm fotowoltaicznych.

14 kwietnia 2022 r.

Dawid Zieliński 

Prezes Zarządu
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