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nasze 
DNA .

#tempo #talent #troska #technologia
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nasze produkty 
i usługi .

Columbus  
dzisiaj .

farmy  
fotowoltaiczne

fotowoltaika

infrastruktura do ładowania  
pojazdów elektrycznych

magazyny 
energii

pompy 
ciepła

Inwestujemy w system dostępu  
do sieci ładowarek pojazdów  

elektrycznych. 

Jesteśmy najbardziej  
rozpoznawalną marką w branży 

instalacji fotowoltaicznych.

Dostarczamy kompleksową usługę 
doboru i montażu pomp ciepła oraz 

domowych magazynów energii. 

Dostarczamy rozwiązania  
nowoczesnej energetyki  

dla domów i firm.

GO FREE .

GO COMFORT .

GO GREEN .

3



Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za drugi kwartał 2020 r. 

do dziś

Pierwszy krok w stronę zielonej energii  
z własną instalacją fotowoltaiczną.

Pełna niezależność energetyczna z instalacją  
fotowoltaiczną i magazynem energii.

GO FREE .GO GREEN . FOTOWOLTAIKA

23000  Klientów .

Komfort i wygoda z ekologicznym  
ogrzewaniem z pompy ciepła.

GO COMFORT .MAGAZYN ENERGII POMPA CIEPŁA
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czym się  
zajmujemy .

eko-energia  
dla domów i firm .

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania eko-energetyczne dla domów  
i firm w całej Polsce. Każdego dnia montujemy ponad 100 instalacji fotowoltaicznych.  
Poszerzamy również grono prosumentów o tych, którzy decydują się dodatkowo  
na inwestycję w pompy ciepła i magazyny energii.

elektromobilność .

farmy fotowoltaiczne .

Rozwijamy inwestycje w farmy fotowoltaiczne, w naszym portfelu znajduje  
się już ponad 1000 MW mocy OZE.  Zakończyliśmy budowę farm  
o mocy kilkunastu MW i  jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych kilkudziesięciu MW.

Dzięki współpracy partnerskiej z Nexity dajemy dostęp do sieci  
stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Europie oraz umożliwiamy  
prowadzenie biznesu w elektromobilności.
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działamy na terenie  
całej Polski .

pewne jutro  
z Columbus Energy .

 1500 .
osób jako organizacja – profesjonalna 

sieć instalatorów i doradców  
energetycznych w całym kraju

  1000 .
MW mocy w portfelu inwestycyjnym 

farm fotowoltaicznych

 138 .
MW mocy zamontowanej  

w fotowoltaice dla rodzin, gospodarstw 
rolnych i biznesu w Polsce

Columbus  
 Care .

program obsługi Klienta wyróżniony  
godłem TERAZ POLSKA
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Drodzy Akcjonariusze  
i Inwestorzy,

z końcem 2016 r. opublikowaliśmy prognozy  
f inansowe na lata 2016 -20,  zakł adające  
osiągnięcie w 2020 r. 481 mln zł przychodu  
i 93 mln zł EBIDTA. Dla wielu wydawało się wtedy  
nierealne, aby tak młoda firma, zarządzana 
przez tak młody zespół, w ciągu zaledwie 5 lat  
mogła osiągnąć taki poziom rozwoju, zaczynając  
przecież jako ambitny start-up. 

Jest połowa 2020 r. Przekroczyliśmy 250 mln 
zł przychodu i 38 mln zł EBITDA. Wydaje się,  
że trafnie przewidzieliśmy cel, do jakiego dążymy, 
a zmagania, otoczenie rynkowe i poziom szczęścia 
w ciągu tych 5 latach zmieniły jedynie dynamikę, 
z jaką ten cel realizujemy.

Oczywiście, gdyby nie sytuacja wywołana pande-
mią koronawirusa, wynik w drugim kwartale byłby  
znacznie lepszy, bo dynamika, z jaką rozpoczęli-
śmy rok była znakomita. Jednak kilkutygodniowe  
spowolnienie miało bezpośredni wpływ na  
wysokość przychodów, a koszty przestoju  
i nowych obostrzeń także wpłynęły na wynik. 
Istotny wpływ na wynik miał również trwający 
prawie 3 miesiące wzrost kursu euro, w którym 
Spółka rozlicza się z kontrahentami zagranicz-
nymi za zakupy. Na szczęście, obecnie widzimy 
stabilizację na rynku walutowym. W miesiącu  
lipcu dynamika rozwoju naszej działalności  
wróciła do stanu sprzed pandemii, a wysokość 

zanotowanej sprzedaży jest rekordowa. To już  
ponad 2 000 montaży! Spodziewamy się, że trzeci  
kwartał pokaże prawdziwy potencjał naszej orga-
nizacji oraz to, jak skutecznie przepracowaliśmy 
czas COVID-u. 

Na razie jest za wcześnie, żeby mówić o sukcesie, 
ponieważ ilość pracy na rynku polskim oraz 
europejskim, na rynkach fotowoltaiki, tej małej 
i tej zawodowej, pomp ciepła, 
magazynów energii i wreszcie 
elektromobilności - rozkłada się 
na dekady.  

W aktualizacji strategii z 2019 r.  
postawil iśmy sobie ambitny  
ce l  ska lowania  organizac j i 
do poziomu 10 000 instalacji  
rocznie. Dzisiaj jesteśmy już 
dwukrotnie więksi. W strategii  
zakładaliśmy też wprowadzenie  
umowy dzierżawy instalacji dla biznesu - 
właśnie to zrobiliśmy. Od dzisiaj przedsię-
biorcy, mniejsi i więksi, mogą wydzierżawić  
od Columbus instalację i płacić za nią mniej 
niż wartość energii, jaką generuje. Dodam też,  
że równolegle inwestujemy środki w pozyskiwanie  
projektów farm fotowoltaicznych i jesteśmy  
w procesie budowy projektów o łącznej mocy 
kilkudziesięciu megawatów. Każdy 1 MW to 
zysk, bo Columbus Energy inkasuje część marży  
dewelopera (projektanta), całą marżę generalnego 
wykonawcy i część marży inwestora finanso-
wego. To bardzo wartościowe i długoterminowe  
aktywa, k tóre są jednym z zabezpieczeń  
przyszłości Spółki.  

Dzisiaj Columbus Energy montuje instalację  
fotowoltaiczną co 4 minuty. Tylko w miesiącu lipcu  
wykonaliśmy montaż na ponad 2 000 nowych 
dachów i gruntów, które pokryliśmy modułami 
do produkcji prądu. Jeśli nie przeszkodzi nam  
kolejne zahamowanie gospodarki, ta liczba  
będzie sukcesywnie rosła miesiąc po miesiącu. 

Od tygodnia w naszej stałej ofercie znajdują  
się już pompy ciepła, z dotacją 
z programu Czyste Powietrze  
(o budżecie 100 mld zł) oraz  
magazyny energii, służące do 
maksymalizacji zysków z foto-
woltaiki, a także do pracy jako  
back-up w przypadku braku energii 
z sieci. 

Columbus Energy rozwija i buduje 
też farmy fotowoltaiczne, których 
w sumie w portfelu deweloperskim 

mamy ponad 1000 MW, o wartości rynkowej  
prawie 4 mld zł po wybudowaniu. W finansowaniu  
tych projektów wspierają nas inwestorzy stra-
tegiczni oraz banki. W ramach spółki Nexity  
rozwijamy elektromobilność, jakże kompatybilną 
z naszym głównym biznesem.  W Columbus Elite 
mamy ambicje zbudować najmocniejszy system 
sprzedaży partnerskiej w Polsce i za granicą. To 
czas odnawialnych źródeł energii i nowoczesnej 
energetyki. To czas na dekady.  

Columbus Energy jest dzisiaj marką nr 1 w foto-
woltaice w Polsce, a nasza usługa troski o klienta 
- Columbus Care została uhonorowana godłem 
TERAZ POLSKA. Jednak nasze ambicje sięgają 
zdecydowanie dalej. Będziemy mocno pracować  

nad transformacją organizacji w kierunku spółki  
technologicznej - stąd nasza inwestycja w spółkę  
Nexity, k tóra oferuje system zarządzania  
infrastrukturą do ładowania elektryków. 

W najbliższym czasie chcemy angażować się  
w kolejne projekty technologiczne, które przeniosą 
naszą Organizację na inny poziom. Wyjdziemy  
z szufladki „instalator fotowoltaiki” i przeniesiemy  
się na poziom „nowoczesnej i technologicznej  
organizacji”. Naszym celem i ambicją jest  
stworzenie organizmu biznesowego, który  
dostarcza technologie przyszłości w prostej  
i przystępnej formie. 

Gdzie Was zabierzemy po dostarczeniu foto-
woltaiki, pomp ciepła, magazynów czy energii  
z naszych odnawialnych źródeł i dostępu  
do ł adowania pojazdów elek tr ycznych?  
Czas pokaże.

list do Akcjonariuszy .

Zarząd  
Columbus Energy S.A.
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zarząd  
Columbus Energy .

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Od 9 lat związany z rynkiem OZE. Założyciel 
spółki Columbus Energy, którą w ciągu 6 lat 
przekształcił w silną Grupę Kapitałową.  

Janusz Sterna

Wiceprezes Zarządu

Ponad 15 lat doświadczenia w finansach i branży 
energetycznej. Do 2008 r. Dyrektor ds. Konsoli-
dacji Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie 
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju PGE.

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Od 2009 roku pełni funkcje zarządcze w 
spółkach inwestycyjnych. Od 2014 roku w 
branży energetycznej i OZE, a od 2016 roku 
również w obszarze inwestycji kapitałowych.

rada nadzorcza 
Columbus Energy .

Paweł Urbański 

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

Jerzy Ogłoszka

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kaleta

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Leńko

Członek Rady Nadzorczej

Marek Sobieski

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Żemło

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krupa

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kurczewski

Członek Rady Nadzorczej
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Piotr Kurczewski 

Janusz Sterna ***

Marek Sobieski 

Paweł Urbański ***

Pozostali akcjonariusze

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Spółkę Gemstone S.A.,

w której 99,99 % akcji posiada Dawid Zieliński

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. i KPW INVEST Sp. z o.o.

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.

akcjonariat  
Columbus Energy .

11,52%

5,50%

8,75%

2,14%

10,76%

Akcjonariusze posiadający 

tj. Dawid Zieliński, 
January Ciszewski, 
Piotr Kurczewski 
i Janusz Sterna 

 
działają w Porozumieniu.

Stan na 12.08.2020 roku

Dawid Zieliński *

January Ciszewski **

31,42%

76,46 %

29,91%
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grupa kapitałowa .

Grupa Kapitałowa Columbus Energy 
składa się ze spółek:

• zajmujących się  
sprzedażą i dystrybucją  
produktów oraz usług  
eko-energetycznych

• celowych, związanych  
z realizacją projektów  
farm fotowoltaicznych

• świadczących  
usługi wspólne 
i finansowe

Columbus Energy 
Finanse Sp. z o.o.

Od 1.07.2016 roku w grupie kapitałowej Columbus Energy. 
100% udziałów posiadaColumbus Energy. Działa jako  
pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowychi 
leasingów Klientom Grupy. 

New Energy 
Investments Sp. z o.o.

Od 7.11.2016 roku w grupie kapitałowej Columbus Energy. 
100% udziałów posiada Columbus Energy. Dzialalność  
w segmencie farm fotowoltaicznych.

100% 100%

Columbus Elite S.A.

Od 24.05.2019 roku w grupie kapitałowej Columbus Energy. 
50% udziałów posiada Columbus Energy. Wyróżnia się  
unikatowym systemem prowizyjnym w skali kraju oraz 

 modelem współpracy agencyjnej.

50%

GoBloo Sp. z o.o.

Od 6.03.2019 roku w grupie kapitałowej Columbus Energy. 
100% udziałów posiada Columbus Energy. GoBloo Sp. z o.o. 
oferuje kompleksową usługę w zakresie rozwiązań 

fotowoltaicznych dla biznesu.

100%

Columbus Energy S.A. 
inwestuje w Everest 
Investments S.A.

Everest Investments 
S.A. nabywa 100% 
udziałów spółki 
Nexity Sp. z o.o.

Everest Investments 
S.A. zmienia się w GLOBAL

Eko Energia II  
Sp. z o.o.

Od 9.07.2019 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Budowa farmy fotowolta-
icznej, o łącznej mocy do 0,999 MWp, zlokali-
zowanej w obwodzie Adamowa Góra  
w województwiemazowieckim.

Eko Energia Fotowoltaika 
Domaniew II Sp. z o.o.

Od 9.07.2019 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 

w województwie mazowieckim.

Ecowolt 1 Sp. z o.o.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 
MWp w województwie dolnośląskim.

50%100%100%

Ecowolt 2 Sp. z o.o. Ecowolt 9 Sp. z o.o. Ecowolt 18 Sp. z o.o.

50% 50% 50%

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 
MWp w województwie dolnośląskim.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 
MWp w województwie dolnośląskim.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.966 MWp 

w województwie podkarpackim.

Elektrownia PVPL 
113 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 
166 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 
172 Sp. z o.o.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp
w województwie warmińsko-mazurskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 

w województwie lubuskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 

w województwie zachodniopomorskim.

100%100%100%

Elektrownia PVPL 
173 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 
174 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 
187 Sp. z o.o.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp 

w województwie zachodniopomorskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp 

w województwie zachodniopomorskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 

w województwie kujawsko-pomorskim.

100%100%100%

Smile Energy S.A.

Od 28.03.2019 roku w grupie kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada 

Columbus Energy. Dzialalność w segmencie
farm fotowoltaicznych.

50%

Columbus Profit 
Sp. z o.o.

Od 19.09.2019 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka świadcząca usługi rachunko-
wo-księgowe, związane z doradztwem podat-
kowym, kadrowym i w zakresie prowadzenia 
działalnościgospodarczej i zarządzania.

100%

Sun Energy Invest Sp. z o.o.

Od 30.07.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy.  
Realizuje budowę farm fotowoltaicznych  
o łącznej mocy 6 MWp w województwie  
pomorskim.

100%
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50%

Elektrownia PVPL 
288 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 
321 Sp. z o.o.

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 

w województwie kujawsko-pomorskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.998 MWp 

w województwie mazowieckim.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów posiada  
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.984 
MWp w województwie warmińsko-mazurskim.

Elektrownia PVPL 
388 Sp. z o.o.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej mocy 0.999 MWp
w województwie lubuskim.

100%

ES Nisko Sp. z o.o.

Od 14.05.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy. 
Realizuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 
do 1 MW z infrastrukturą przyłączeniową. 

100%

100%100%

Elektrownia PVPL 
421 Sp. z o.o.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmyfotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp 

w województwie lubelskim.

100%

Elektrownia PVPL 
188 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 
213 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 
221 Sp. z o.o.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 

w województwie lubuskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp 

w województwie warmińsko-mazurskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Spółka realizująca budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 

w województwie lubelskim.

100%100%100%

Greenprojekt 6 Sp. z o.o. Greenprojekt 18 Sp. z o.o.

Od 30.07.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy. 
Realizuje budowę 4 farm fotowoltaicznych 
o łącznej mocy do 6 MWp.  w województwie 
opolskim.

Od 30.07.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy.  
Realizuje budowę farm fotowoltaicznych o 
łącznej mocy 2,75 MWp w województwach 
lubuskim, wielkopolskim i podkarpackim.

ES Sigiełki Sp. z o.o.

Od 14.05.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy. 
Realizuje budowę farmy fotowoltaicznej  
o mocy do 1 MW. 

100%

ES Banachy Sp. z o.o.

Od 14.05.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy. 
Realizuje budowę farmy fotowoltaicznej  
o mocy do 1 MW. 

100%

EcoSolar Babice Sp. z o.o.

Od 14.05.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy.  
Realizuje budowę 2 farm fotowoltaicznych  
o mocy do 1 MW każda. 

100%

100%100%

Ecowolt 5 Sp. z o.o. Ecowolt 6 Sp. z o.o. Ecowolt 7 Sp. z o.o.

Od 30.07.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy.  
Realizuje budowę farm fotowoltaicznych  
o łącznej mocy 12 MWp w województwie wiel-
kopolskim.

Od 30.07.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy.  
Realizuje budowę farm fotowoltaicznych  
o łącznej mocy 5 MWp w województwie  
mazowieckim. 

Od 30.07.2020 roku w grupie kapitałowej.  
100% udziałów posiada Columbus Energy. 
Realizuje budowę budowę farm  
fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MWp  
w województwie wielkopolskim.

100%100%100%
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za drugi kwartał 2020 r. 

Nexity to uniwersalne i elastyczne rozwiązanie dla elektromobilności. 
Dostarcza narzędzia pozwalające użytkownikom pojazdów elektrycznych 
ładować się na ponad 60 000 stacjach ładowania w Europie.  
Umożliwia również prowadzenie biznesu w elektromobilności  
- zarządzanie pojedynczym punktem, jak i profesjonalną siecią stacji  
ładowania samochodów elektrycznych.

Nexity to gwarancja dostępu do sieci ładowania pojazdów elektrycznych. 
W strategię Columbus Energy wpisane jest połączenie prosumentów  
i konsumentów z energią z farm fotowoltaicznych i siecią ładowarek  
pojazdów elektrycznych. Chcemy zapewnić dostęp do zielonej energii,  
w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

Dawid Kmiecik
Prezes Nexity

Nexity .

Columbus Elite S.A. wyróżnia się unikatowym w skali kraju systemem  
prowizyjnym oraz modelem pracy zatrudnionych partnerów.  
Spółka działa na terenie całego kraju. Bezpośrednie relacje, budowane  
na lata, pozwalają skutecznie doradzać polskim rodzinom i firmom  
w zakresie wyboru produktów eko-energetycznych, optymalizować  
ich oczekiwania wraz z rozwojem technologii i oczekiwań konsumenckich.

Rafał Kołłątaj i Paweł Bednarek
Zarząd Columbus Elite

Columbus Elite .
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kapitalizacja .

*na koniec roku

m
ln

 P
LN

Kapitalizacja spółki

3 655 332 893,10 zł
stan na 12 sierpnia 2020 roku
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za drugi kwartał 2020 r. 

wybrane dane finansowe  
grupy kapitałowej .

Pomimo obiektywnie trudnej sytuacji na rynku związaną z pandemią  
COVID-19,  Columbus Energy zamyka II kwartał 2020 r., utwierdzając  
swoją stabilną pozycję w branży. Po spadku sprzedaży w kwietniu,  
Spółka zanotowała znaczący wzrost wyników finansowych już w maju  
i czerwcu, co pozwoliło zakończyć półrocze z rekordowym wynikiem  
5-krotnego wzrostu przychodów (h2 2019 do h2 2020).

Wzrost przychodów w maju i czerwcu odzwierciedla rzeczywisty  
potencjał i dynamikę rozwoju Spółki. Czas trwającej pandemii Columbus  
Energy wykorzystał również na intensywną pracę nad przygotowaniem  
nowej oferty wraz z wprowadzeniem nowego produktu,  
które zakomunikował w III kwartale br. 

przychody .

Przychody (mln PLN) q1 h1 year

EBITDA .

EBITDA (mln PLN) q1 h1 year

Wartość aktywów (mln PLN) q1 h1 year

wartość aktywów .
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za drugi kwartał 2020 r. 

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, Columbus Energy zwiększa  
też swój udział w rynku instalacji fotowoltaicznych, zarówno w rynku  
właścicieli domów, nieruchomości komercyjnych, ale również w wykonawstwie 
oraz inwestycjach we własne projekty farm fotowoltaicznych.

Na dzień publikacji raportu społeczność Columbus Energy to już 23 000 Klientów.  
W sumie Spółka zainstalowała już 437 000 sztuk paneli fotowoltaicznych,  
o łącznej mocy ponad 138 MW. Dokonała też znaczących inwestycji w projekty 
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 GW.

wybrane dane operacyjne 
grupy kapitałowej .

przyrost mocy .

przyrost Klientów .

*dane - stan na dzień publikacji raportu okresowego/rocznego

*dane - stan na dzień publikacji raportu okresowego/rocznego

przyrost w danym okresie wykonanefarmy przyłączone i w trakcie przyłączenia

liczba Klientów przyrost Klientów
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za drugi kwartał 2020 r. 

skonsolidowane podstawowe 
dane finansowe .

q1 2019 q2 2019 q1 2020 q2 2020 h1 2019 h1 2020

Przychody z działalności operacyjnej 22,53 34,33 125,89 129,02 56,86 254,91

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  2,93 3,27 19,30 17,26 6,20 36,53

Amortyzacja  0,24 0,26 0,75 0,86 0,49 1,60

EBITDA  3,17 3,52 20,05 18,08 6,69 38,13

Zysk brutto 2,20     3,04 18,02 13,32 5,24 31,33

Podatek dochodowy 0,54 0,56 4,51 3,30 1,12 7,81

Zysk netto 1,61 2,50 13,51 10,01 4,12 23,52

Przepływy pieniężne netto, razem 3,51 -3,02 0,05 19,27 0,50 19,32

Aktywa/Pasywa razem 53,38 66,37 204,71 239,05

Aktywa trwałe 29,38 31,77 19,06 38,71

Aktywa obrotowe 24,00 34,60 185,65 200,34

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  6,28 3,27 23,90 43,17

Zapasy  6,93 16,62 94,12 96,87

Należności krótkoterminowe 10,79 14,68 67,13 60,30

Należności długoterminowe 18,03 18,00 4,34 12,71

Zobowiązania długoterminowe 14,31 18,62 41,77 60,81

Zobowiązania krótkoterminowe 21,23 27,41 113,17 117,57

Kapitał własny 18,66 20,34 49,77 60,67

Kapitał podstawowy 76,51 76,51 76,51 76,51
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za drugi kwartał 2020 r. 

oświadczenie  
zarządu .

Zarząd Columbus Energy S.A. oświadcza, że według jego najlepszej  
wiedzy wybrane skonsolidowane i jednostkowe informacje finansowe za  
II kwartał 2020 roku, a także dane porównywalne za analogiczny okres roku 
poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Spółkę oraz że skonsolidowany kwartalny raport okresowy Columbus Energy 
S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki  
i tworzonej przez nią Grupy Kapitałowej.

Zarząd jednocześnie wskazuje, iż Spółka nie publikowała prognoz  
finansowych na 2020 rok.

Dokument informacyjny Spółki nie zawierał informacji, o których mowa w §10 
pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Columbus Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudniała 53,40 osób 
w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Columbus Energy na dzień  
30 czerwca 2020 roku zatrudniała 249,51 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Raport sporządzony został przez spółkę Columbus Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane  
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wiceprezes  
Zarządu

Łukasz Górski

Prezes  
Zarządu

Dawid Zieliński

Wiceprezes  
Zarządu

Janusz Sterna
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Skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej 
Columbus Energy .

Kraków, 12.08.2020

GO FREE .

MAGAZYN ENERGII

GO COMFORT .

POMPA CIEPŁA ELEKTROMOBILNOŚĆ FARMY  
FOTOWOLTAICZNE

GO GREEN .

FOTOWOLTAIKA
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