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Zarząd Columbus Energy S.A.
Dawid Zieliński

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

Szanowni Państwo,

Drugi kwartał burzliwego roku 2022 za nami. Czas na jego podsumowanie przyjdzie przy okazji 
raportu kwartalnego w połowie sierpnia, jednak już teraz warto podkreślić, że ten skomplikowany 
okres powoli się kończy i wchodzimy w erę spokojnego budowania długoterminowej przyszłości  
firmy Columbus. 

Ustabilizowaliśmy sprzedaż dla klientów indywidualnych, która odpowiada za większość naszej marży, 
i spodziewamy się wzrostu w kolejnych miesiącach. Rynkowy popyt na fotowoltaikę oraz pompy ciepła odbudowuje 
się, i szacuję, że w ciągu 6-12 miesięcy wróci do poziomów z połowy 2021 r. Również ilość montaży rośnie zgodnie 
z planem, o ponad 30% m/m, a lipiec zapowiada się dobrze pod względem utrzymania dynamiki wzrostu przychodów. 
Generalnie sytuacja finansowo-organizacyjna Spółki się stabilizuje, a sprzedaż części portfela farm fotowoltaicznych pozwoli 
nam poczuć cashflowowy komfort, który przełoży się na zredukowanie zadłużenia bankowego i obligacji praktycznie do zera. 
Wszystkie instytucje finansujące, z którymi współpracujemy, wykazują się zrozumieniem sytuacji rynkowej i widzą, że Columbus  
wraca do biznesowego zdrowia. 

W ostatnich tygodniach podpisaliśmy umowę joint-venture i założyliśmy firmę, która będzie w replikować model działania Columbus  
Energy w Republice Czeskiej. Pierwszych przychodów z działalności w Czechach spodziewamy się już w tym roku i niewykluczone,  
że w 2023 r. będzie to istotna część biznesu w Grupie. 

Jednym z nowych wyzwań rynku fotowoltaicznego są masowe wyłączenia instalacji fotowoltaicznych, ze względu na zbyt 
wysokie, skokowe napięcie w sieci. Średnio takich wyłączeń jest 200 rocznie na każdą instalację. Czasem trwają one 10 minut, 
a czasem cały słoneczny dzień. Z myślą o rozwiązaniu tego problemu, wraz z oficjalną premierą platformy PowerHouse 
uruchomiliśmy Regulator Napięcia. To czysto informatyczne rozwiązanie, wypracowane razem z naszym dostawcą 
falowników - fimą Solis, ogranicza wyłączenia instalacji i chroni ich właścicieli przed znaczącą utratą ekonomiki 
systemu. Jest to jedyna taka oferta na rynku, co po raz kolejny pokazuje, że Columbus potrafi wypracowywać 
przewagi konkurencyjne w burzliwych czasach. 

Warto dodać, że w sektorze energetycznym robi się bardzo gorąco. Hurtowe ceny energii biją rekordy, 
a konsumenci dostają oferty na energię elektryczną trzykrotnie wyższe niż rok temu. Oferta 
Columbus jest jedną z odpowiedzi na te wyzwania, co stanowi wielką szansę biznesową.
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Zaktualizowano: 14:53

Aktualny przepływ energii

9 kW

4 kW

4 kW2 kW

3 kW

z ostatnich 24 godzin

Podsumowanie instalacji

62,5%
samowystarczalność

Pokaż szczegöły

Energia wyprodukowana

10 kWh +10.11%

Energia zużyta

25 kWh +10.11%

Energia wyeksportowana

1 kWh -90.0%

Energia zaimportowana

13 kWh +10.11%

Praca Twojej instalacji zapobiegła emisji ilości CO2, która 
odpowiada posadzeniu 234 drzew

Panele

Magazyn energii

Energia z sieci

(25,0%)

(3�,5%)

(3�,5%)

Powy�sze dane porównywane s� z poprzednim okresem

Tryb działania instalacji

Autokonsumpcja OszczędnośćNiezależność

Lokalizacja instalacji

Centralna Dom 10° słonecznie

Pogoda obecnie

Mariusz,

Miło Cię znowu widzieć

PowerHouse umożliwia:

monitorowanie pracy instalacji oraz przegląd informacji o uzyskach

włączenie regulatora, który zredukuje częste wyłączenia inwertera  

w przypadku wysokiego napięcia w sieci

inteligentną zmianę trybów pracy instalacji (HEMS)

podgląd podpisanych dokumentów

szybki kontakt z Biurem Obsługi Klienta

i jesteś  
na bieżąco
Dołącz do Columbus i zyskaj dostęp do  

wygodnej platformy internetowej PowerHouse,  

która dostarcza szczegółowych informacji  

o instalacji fotowoltaicznej. 
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Fotowoltaika B2C Fotowoltaika B2C Fotowoltaika B2C

Suma Suma Suma

Fotowoltaika B2B Fotowoltaika B2B Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA* Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

* Wartość kontraktów B2B PLA jest księgowana w ramach aktywów (środków trwałych).

Wstępne dane dotyczące wartości podpisanych umów za prezentowany okres.

Wartości wyrażone w kwocie netto.

Grupa Columbus, segment b2c i b2b 
‒ wartość podpisanych umów .

MW MW MW

9,7 13,8 12,3

MW

0,6

kwiecień 2022 maj 2022 czerwiec 2022

18,3 25,3 25,7

3,9 11,9 6,3

26,7 32,5 32,6

48,9 69,7 64,6

MW MW MW

4,3 5,7 6

MW MW MW

1 2,8 1,6

MW MW
MW4,4 4,7
4,7

mln zł mln zł mln zł

mln zł mln zł mln zł

mln zł mln zł mln zł

mln zł mln zł mln zł
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Fotowoltaika B2C

Suma

Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

Fotowoltaika B2C

Suma

Fotowoltaika B2B

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

Grupa Columbus, segment b2c i b2b 
‒ przychody/montaże .

Fotowoltaika B2C

Suma

Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

MW

3,2

MW

0,04

kwiecień 2022

3,3 mln zł

2,5 mln zł

11,1 mln zł

16,9 mln zł

MW

0,8

MW

0,7

MW

1,7

* Wartość kontraktów B2B PLA jest księgowana w ramach aktywów (środków trwałych).

Wstępne dane dotyczące zrealizowanych przychodów/montaży za prezentowany okres.

Wartości wyrażone w kwocie netto.

MW

4,2

maj 2022

4,2

3,2

14,9

22,3

MW

1,1

MW

0,9

MW

2,2

mln zł

mln zł

mln zł

mln zł MW

5,5

czerwiec 2022

5,2

4

20,4

29,6

MW

1,4

MW

1

MW

3,1

mln zł

mln zł

mln zł

mln zł

Raport miesięczny Columbus Energy S.A. za czerwiec 2022 r.5



01.06.2022 EBI 16/2022   
Uzupełnienie do raportu nr 15/2022 z dn. 31.05.2022 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej  

Columbus Energy za rok obrotowy 2021

01.06.2022 EBI 17/2022 Jednostkowy raport roczny Columbus Energy SA za rok obrotowy 2021

03.06.2022 EBI 18/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.

03.06.2022 ESPI 28/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.

07.06.2022 ESPI 29/2022 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

09.06.2022 EBI 19/2022 Raport miesięczny za maj 2022 r.

09.06.2022 ESPI 30/2022
Żądanie wprowadzenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy  

Columbus Energy S.A.

09.06.2022 EBI 20/2022
Żądanie wprowadzenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy  

Columbus Energy S.A.

10.06.2022 ESPI 31/2022 Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data Rodzaj i nr raportu Tytuł

Zestawienie raportów  
giełdowych w czerwcu.
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https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197362&title=Uzupe%C5%82nienie+do+raportu+nr+15%2F2022+z+dn.+31.05.2022+r.+-+Skonsolidowany+raport+roczny+Grupy+Kapita%C5%82owej+Columbus+Energy+za+rok+obrotowy+2021
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197362&title=Uzupe%C5%82nienie+do+raportu+nr+15%2F2022+z+dn.+31.05.2022+r.+-+Skonsolidowany+raport+roczny+Grupy+Kapita%C5%82owej+Columbus+Energy+za+rok+obrotowy+2021
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197363&title=Jednostkowy+raport+roczny+Columbus+Energy+SA+za+rok+obrotowy+2021
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197772&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+30+czerwca+2022+r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197774&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+30+czerwca+2022+r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197911&title=Zawiadomienie+o+zmianie+stanu+posiadania+akcji
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197976&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+maj+2022+r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198005&title=%C5%BB%C4%85danie+wprowadzenia+okre%C5%9Blonych+spraw+w+porz%C4%85dku+obrad+najbli%C5%BCszego+walnego+zgromadzenia+akcjonariuszy+Columbus+Energy+S.A
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198005&title=%C5%BB%C4%85danie+wprowadzenia+okre%C5%9Blonych+spraw+w+porz%C4%85dku+obrad+najbli%C5%BCszego+walnego+zgromadzenia+akcjonariuszy+Columbus+Energy+S.A
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198006&title=%C5%BB%C4%85danie+wprowadzenia+okre%C5%9Blonych+spraw+w+porz%C4%85dku+obrad+najbli%C5%BCszego+walnego+zgromadzenia+akcjonariuszy+Columbus+Energy+S.A
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198006&title=%C5%BB%C4%85danie+wprowadzenia+okre%C5%9Blonych+spraw+w+porz%C4%85dku+obrad+najbli%C5%BCszego+walnego+zgromadzenia+akcjonariuszy+Columbus+Energy+S.A
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198063&title=Zawiadomienie+o+transakcjach+zrealizowanych+przez+osob%C4%99+pe%C5%82ni%C4%85c%C4%85+obowi%C4%85zki+zarz%C4%85dcze


12.06.2022 ESPI 32/2022 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.

12.06.2022 EBI 21/2022 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.

15.06.2022 ESPI 33/2022 Zamknięcie limitu faktoringowego na wniosek Columbus

17.06.2022 ESPI 34/2022 Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

21.06.2022 EBI 22/2022 Upomnienie Spółki

22.06.2022 ESPI 35/2022 Zawarcie umowy joint-venture w celu rozpoczęcia działalności w Republice Czeskiej

30.06.2022 EBI 23/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data Rodzaj i nr raportu Tytuł

Zestawienie raportów  
giełdowych w czerwcu.
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https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198092&title=Wprowadzenie+zmian+do+porz%C4%85dku+obrad+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+zwo%C5%82anego+na+dzie%C5%84+30+czerwca+2022+r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198093&title=Wprowadzenie+zmian+do+porz%C4%85dku+obrad+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+zwo%C5%82anego+na+dzie%C5%84+30+czerwca+2022+r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198219&title=Zamkni%C4%99cie+limitu+faktoringowego+na+wniosek+Columbus
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198276&title=Zawiadomienie+o+transakcjach+zrealizowanych+przez+osob%C4%99+pe%C5%82ni%C4%85c%C4%85+obowi%C4%85zki+zarz%C4%85dcze
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198343&title=Upomnienie+Sp%C3%B3%C5%82ki
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198426&title=Zawarcie+umowy+joint-venture+w+celu+rozpocz%C4%99cia+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+w+Republice+Czeskiej
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199157&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+przez+Zwyczajne+Walne+Zgromadzenie


Publikacja raportu  
miesięcznego  

za lipiec 2022 r.

do 14 sierpnia 2022 r.
Publikacja raportu 

kwartalnego za  
II kwartał 2022

16 sierpnia 2022 r.

Kalendarz  
Inwestora .
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W czerwcu 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.

Kraków, 14 lipca 2022 r.

Dawid Zieliński 

Prezes Zarządu
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