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za III kwartał 2018 roku
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I.

List Zarządu.

Drodzy Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy,
Rok 2018 jest dla naszej organizacji szczególnym wyzwaniem, ponieważ w trakcie roku
zmieniliśmy formułę i główną koncepcję finansowania naszych klientów z finansowania własnego, na
finansowanie w 100 % bezpośrednie z instytucji finansowych i banków. Równolegle do tej ogromnej
zmiany zdecydowaliśmy

o inwestycji w rozwój ilościowy organizacji, ale przede wszystkim jakościowy.

Cel jaki realizujemy, zdaniem Zarządu z sukcesem, to unowocześnianie procesów, informatyzacja
organizacji i przygotowanie jej do skokowego skalowania w najbliższych miesiącach. Przez pierwsze trzy
kwartały tego roku zamontowaliśmy więcej mocy instalacji niż przez wszystkie wcześniejsze lata razem
wzięte. Szacujemy, że udział Columbus Energy w komercyjnym rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych
(<50 kWp) jest już kilkunastoprocentowy, a po planowanym skokowym skalowaniu może sięgnąć jednej
czwartej rynku, ale już dzisiaj Columbus Energy posiada największy udział w komercyjnym rynku
mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Sam trzeci kwartał br. był dobry pod kątem ilości akwizycji nowych klientów i przeciętny w ilości
montaży. Wynika to z okresu wakacyjnego i skupieniu zasobów organizacji na poprawie jakościowej
sprzedaży i obsługi klientów – co zakończyło się z sukcesem wprowadzeniem nowych usprawnień,
modyfikacji produktu i zaproponowanie rynkowi unikalnej oferty „Testuj przez rok”. Nasza organizacja
wchodzi w nowy etap. Ustabilizowany wolumen montaży w sektorze domów jednorodzinnych, który
bezpośrednio przekłada się na przychód, daje nam dużą pewność w działaniu. Montujemy już regularnie
ponad 1000 kWp miesięcznie w sektorze domów jednorodzinnych.
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Columbus Energy rozpoczęła pracę nad intensywnym wejściem w sektor zamówień publicznych.
Jest bardzo mało podmiotów na naszym rynku, które są w stanie sprostać wyzwaniom jakimi są montaże
setek instalacji w kilkanaście tygodni – a takie właśnie przetargi są ogłaszane w gminach na realizację
instalacji fotowoltaicznych. Rok 2019 będzie bogaty w takie oferty publiczne, dlatego już dziś pilotażowo
realizujemy zlecenie w gminie Dobra na 282 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1126 kWp
i 154 szt. solarnych systemów grzewczych. Rozpoczęcie negocjacji w trzecim kwartale 2018 roku
przełożyło się na podpisanie dwóch umów z gminą i rozpoczęcie realizacji, która zakończy się jeszcze
w tym roku. Ten test na dojrzałość organizacji w kontekście realizacji takich zadań już wiemy, że zdaliśmy.
Dlatego z optymizmem patrzymy na przyszły rok, który może być pełen takich zleceń.
Drodzy Czytelnicy tego raportu, pamiętajmy o tym, że rynek fotowoltaiki w Polsce jest na bardzo
wczesnym etapie rozwoju. Columbus Energy zajęła pozycję lidera w mikroinstalacjach, w szczególności
w segmencie domów jednorodzinnych, ale zaczęła się rozwijać wraz ze wzrostem rynku w pozostałych
gałęziach rynku fotowoltaiki, jakim jest sprzedaż fotowoltaiki do biznesu, projektach farm
fotowoltaicznych i zamówieniach publicznych. Nasza organizacja przygotowuje się do ekspansji we
wszystkich segmentach tej branży. Konsekwencje takich decyzji na pewno wpływać będą
krótkoterminowo na zysk Spółki, ponieważ rozwój kosztuje. Jednocześnie zwiększając przychód,
zwiększając skalę działalności organizacja Columbus Energy będzie rosła i rozwijała się. Taka strategia
średnio i długoterminowo na pewno przyniesie porządny efekt w postaci rosnącej wartości Emitenta
i wyniku finansowego.
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Trzeci kwartał 2018 roku z powodu fluktuacji na rynku cen energii elektrycznej, rosnących cen praw do
emisji CO2 i intensywnej dyskusji społecznej i biznesowej na temat przyszłości energetyki spowodował
spore zainteresowanie nasza firmą przez inwestorów branżowych i korporacje energetyczne. Energetyka
odnawialna i szeroko rozumiana energooszczędność to filary przyszłości branży energetycznej.
Columbus Energy znajduje się w niesamowicie dobrym czasie i miejscu z organizacją gotową przyjąć
nowe wyzwania. Branża energetyczna zaczęła już to dostrzegać. Dlatego Zarząd spokojnie prowadzi
rozmowy jednak rekomendacje przedstawi Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom po dokładnej analizie
i tylko wtedy, kiedy będzie to najlepszy kierunek w celu budowania długoterminowej wartości Spółki.

Z poważaniem
Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarządu
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Podstawowe informacje o Spółce.

Informacje o Emitencie
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 , gielda@columbusenergy.pl

Strona internetowa

http://www.columbusenergy.pl

Przedmiot działalności

47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
35.11 Wytwarzanie energii elektrycznej
35.14 Handel energią elektryczną
27.11 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych
70.10 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych
70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
73.20 Badanie rynku i opinii publicznej
71.20 Pozostałe badania i analizy techniczne

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 76 506 967,53 zł i dzieli się na 40 479 877
akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,89 zł każda

KRS

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

REGON

241811803

NIP

9492163154

Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport za III kwartał 2018 roku

5

Zarząd Spółki
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. W III kwartale 2018 roku,
jak i na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu COLUMBUS ENERGY S.A. był
trzyosobowy:

L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1.

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu

2.

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

3.

Janusz Sterna

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki
W okresie trzeciego kwartału 2018 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej
COLUMBUS ENERGY S.A. przedstawia się następująco:

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.

January Ciszewski

Członek Rady Nadzorczej

6.

Witold Indrychowski

Członek Rady Nadzorczej

7.

Łukasz Kaleta

Sekretarz Rady Nadzorczej
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III. Oświadczenie Zarządu Spółki.
Zarząd Columbus Energy S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane skonsolidowane
i jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2018 roku, a także dane porównywalne za analogiczne
okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że
kwartalny raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY COLUMBUS ENERGY S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Nota

30.09.2018

30.09.2017

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

4

35 671,83

22 406,79

Pozostałe przychody

7

855,63

234,77

36 527,46

22 641,55

-60,52

-6,19

-15 260,01

-11 456,14

Usługi obce

-9 940,57

-5 379,67

Koszty świadczeń pracowniczych

-5 784,05

-1 195,00

Podatki i opłaty

-107,54

-73,90

Pozostałe koszty rodzajowe

-217,92

-131,08

-1 455,62

-82,82

-119,54

-14,48

0,00

0,00

3 581,69

4 302,28

-967,35

-447,13

-1,39

-1,93

2 612,95

3 853,21

Razem przychody z działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie surowców i materiałów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozostałe koszty
Pozostałe zysk/(straty ) netto
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Koszty finansowe
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

5

769,10

830,29

1 843,85

3 022,92

ZYSK (STRATA) NETTO

1 843,85

3 022,92

Zysk (strata) netto przypadająca:

1 843,85

3 022,92

Akcjonariuszom jednostki dominującej

1 843,85

3 022,92

Udziałom niedającym kontroli

0,00

0,00

Pozostałe całkowite dochody

0,00

0,00

Pozostałe całkowite dochody netto razem

0,00

0,00

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1 843,85

3 022,92

Suma całkowitych dochodów przypadająca:

1 843,85

3 022,92

Akcjonariuszom jednostki dominującej

1 843,85

3 022,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

0,00

0,00

Zwykły

0,00

0,00

Rozwodniony

0,00

0,00

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana

Udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) na akcję (w zł/gr na jedną akcję)
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

Nota

30.09.2018

31.12.2017

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe

7

113,05

136,41

Wartość firmy

8

64 571,87

64 571,80

Pozostałe aktywa niematerialne

8

49,74

87,00

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i
powiązanych

9

3 639,61

3 722,10

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

16

9,15

68,82

Pozostałe aktywa finansowe

10

500,00

500,00

Udzielone pożyczki

20 688,42

19 316,31

AKTYWA TRWAŁE RAZEM

89 571,84

88 402,44

AKTYWA OBROTOWE

0,00

Zapasy

2 580,53

685,82

9 811,76

3 838,41

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

0,00

Należności z tytułu podatku dochodowego

0,00

0,00

420,72

810,71

599,87

355,79

13 412,88

5 690,73

102 984,72

94 093,17

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

11

Udzielone pożyczki krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA OBROTOWE RAZEM
AKTYWA RAZEM

12

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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PASYWA

Nota

30.09.2018

31.12.2017

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Wyemitowany kapitał akcyjny

76 506,97

76 506,97

Kapitał rezerwowy

13

15 647,55

13 628,30

Zyski zatrzymane

-15 247,73

-14 989,91

76 906,78

75 145,36

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

16

141,05

128,99

Kredyty i pożyczki

14

2 000,00

2 000,00

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

15

10 838,58

10 663,60

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

17

9,15

9,15

64,98

66,55

13 053,77

12 868,29

Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

18

3 706,68

601,99

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

14

6 786,24

3 888,88

657,27

358,69

383,01

236,55

Bieżące podatek dochodowy
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

17

Zobowiązania z tytułu leasingu

5,86

17,00

Przychody przyszłych okresów

447,12

629,64

1 037,99

346,77

Zobowiązania krótkoterminowe razem

13 024,17

6 079,52

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

26 077,94

18 947,81

102 984,72

94 093,17

Pozostałe zobowiązania

18

PASYWA RAZEM

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał podstawowy
STAN NA 01 STYCZNIA 2018

Kapitał rezerwowy

Zyski zatrzymane

Razem

76 506,97

13 467,56

-14 911,60

75 062,93

zysk /(strata)netto

0,00

0,00

1 843,85

1 843,85

emisja akcji

0,00

0,00

0,00

0,00

podział wyniku za 2017 rok

0,00

2 179,98

-2 179,98

0,00

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2018

76 506,97

15 647,54

-15 247,73

76 906,78

STAN NA 01 STYCZNIA 2017

74 096,00

14 070,00

-16 480,98

71 685,02

zysk /(strata)netto

0,00

0,00

2 767,97

2 767,97

emisja akcji

0,00

3 643,20

0,00

3 643,20

podział wyniku za 2016 rok

0,00

0,00

0,00

0,00

74 096,00

17 713,20

-13 713,01

78 096,19

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach

Nota

Za okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Za okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2017

2 612,95

3 853,21

60,52

6,19

-769,46

-147,64

Zysk/strata z udziałów z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

1,39

1,93

146,46

36,31

-1 894,71

-2 617,10

2 889,25

-12 499,97

-5 412,47

-1 075,00

17,93

29,47

-2 348,15

-12 412,59

398,79

19,33

-2 746,94

-12 431,92

0,00

-37,07

-10 389,29

0,00

Inwestycje w jednostkę stowarzyszoną

0,00

0,00

Wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji

0,00

0,00

773,82

213,16

10 603,07

0,00

Pozostałe wpływy inwestycyjne

0,00

0,00

Połączenie jednostek gospodarczych

0,00

0,00

987,60

176,09

3 543,86

7 598,99

-701,70

-2 250,00

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych
zobowiązań
Pozostałe przepływy
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie wartości niematerialnych
Udzielone pożyczki

Odsetki otrzymane
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki
Spłaty kredytów i pożyczek
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

6 540,00

-12,71

0,00

-770,16

-293,83

-55,87

-53,70

2 003,43

11 541,45

244,08

-714,38

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Spłata odsetek
Inne wydatki finansowe
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH
EKWIWALENTÓW
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

355,79

1 388,44

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów

0,00

0,00

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC
OKRESU

599,87

674,06

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INFORMACJE DODATKOWE I INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE
1

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. NAZWA, SIEDZIBA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) składa się z Columbus Energy S.A.
i jej spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski.
Columbus Energy S.A. („Jednostka dominująca”, „CE”) powstała w wyniku połączenia Columbus Capital
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000373608) z Columbus Energy Spółka Akcyjna
(KRS 0000425536) oraz zmiany firmy Spółki z Columbus Capital S.A. na Columbus Energy S.A.
zarejestrowanego w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jednostka dominująca otrzymała numer Regon
241811803 dnia 22 grudnia 2010 roku oraz NIP 9492163154 nadany przez Naczelnika Drugiego Urzędu
Skarbowego w Częstochowie dnia 28 grudnia 2010 roku. Siedziba Jednostki dominującej mieści się
w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Zgodnie ze Statutem Jednostka dominująca może działać na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania działalności CE jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.
Kluczowym produktem Grupy jest fotowoltaika połączona z długoterminowym finansowaniem pod nazwą
„Abonament na Słońce”, oferowana klientom indywidualnym, dzięki której klienci mogą oszczędzać od
pierwszego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Grupa oferuje pełny zakres usług przy
zakupie i instalacji paneli fotowoltaicznych: od projektu, poprzez finansowanie instalacji, jej fizyczny montaż,
do podłączenia do sieci oraz serwis. Grupa specjalizuje się w instalacjach dachowych i gruntowych dla
gospodarstw domowych, oferując jako jedyna na rynku Gwarancję Totalną, czyli 15-letnią gwarancję na cały
system. W III kwartale Grupa wprowadziła nową ofertę - TESTUJ PRZEZ ROK - to propozycja skierowana do
klientów indywidualnych, którzy od 1 lipca 2018 r. zdecydują się na instalację produkującą prąd ze słońca za
gotówkę lub w abonamencie elastycznym. Po pełnym roku użytkowania instalacji fotowoltaicznej, a więc od
rozpoczęcia pracy licznika mogą oni zrezygnować z niej z pełnym zwrotem własnego wkładu gotówkowego.
W przypadku, gdy klient brał kredyt to Spółka spłaci całość zaciągniętego zobowiązania. Jednostka
Dominująca zdemontuje instalację, a nieruchomość właściciela zostanie doprowadzona do stanu sprzed
montażu instalacji. Zdemontowane panele słoneczne oraz inwertery nie będą oferowane kolejnym klientom
Grupy, ale zostaną wykorzystane do budowy farmy fotowoltaicznej. Ponadto Grupa zamierza rozwijać ofertę
o nowe produkty w segmencie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej. Celem Grupy na
najbliższy czas jest ugruntowanie pozycji lidera w branży instalacji fotowoltaicznych w Polsce.
1.2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej w nie zmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia
kończącego okres sprawozdawczy. Zarząd Jednostki dominującej na dzień zatwierdzenia niniejszego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza faktów i okoliczności wskazujących na
zagrożenie kontynuacji działalności Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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1.3. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 30 września 2018 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziły:
Jednostka dominująca: Columbus Energy S.A.
Jednostka zależna
Jednostka dominująca posiada głosy i udziały w następujących jednostkach:
Ilość
posiadanych
udziałów (szt.)

Jednostka

Wartość
nominalna
udziałów (zł)

Udział w
kapitale
podstawowym

Ilość
posiadanych
głosów (szt.)

Udział w
głosach (%)

Jednostka zależna
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

2 000

200 000,00

100 %

2 000

100 %

Grupa posiada jedną spółkę zależną, co zostało przedstawione poniżej – Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
Firma spółki:

COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,

KRS:

625712

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

do dnia 30.09.2018 r,
Iwona Śmigiel

Prezes Zarządu

od dnia 01.10.2018 r,
Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Przedmiotem działalności Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. jest finansowanie sprzedaży umów
„Abonament na Słońce” i zarządzanie należnościami z nich wynikającymi oraz usługa pośrednictwa
finansowego na rzecz banków bezpośrednio finansujących klientów Jednostki Dominującej. Spółka zależna
została utworzona na czas nieokreślony.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania finansowego
przedstawione zostały w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.
Spółki zależne stosują takie same, jak Jednostka dominująca, metody wyceny aktywów i pasywów oraz
jednakowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

2.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość
finansowa” przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości dla okresu bieżącego i porównawczego.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz
ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2017 roku.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie
z zasadą kosztu historycznego.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września
2018 roku nie było przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta.
Prezentowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Grupy na
dzień 30 września 2018 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września 2018 roku.
Niniejsze

śródroczne

skrócone

skonsolidowane

sprawozdanie

finansowe

jest

częścią

raportu

skonsolidowanego, w skład którego wchodzi również śródroczne sprawozdanie finansowe Columbus Energy
S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku.

2.2. NOWE STANDARDY, INTERPRETACJE I ICH ZMIANY

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2018

Szereg nowych Standardów, zmian do Standardów i Interpretacji nie jest jeszcze obowiązujący dla okresów
rocznych kończących się 31 grudnia 2018 r. i nie zostały one zastosowane w śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Grupa zastosowała wymogi standardów MSSF 9 i MSSF 15 z wykorzystaniem zmodyfikowanego podejścia
retrospektywnego ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością,
Grupa zrezygnowała z przekształcenia danych porównywalnych. Dane na 31 grudnia 2017 roku oraz za III
kwartał 2017 roku zostały sporządzone w oparciu o MSR 39 i MSR 18.

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie
Standardów, zmian do Standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania
w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie. Spółka zastosuje Standardy, zmiany do istniejących Standardów
i interpretacje mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności od momentu ich wejścia w życie.

Standard

Krótki opis zmian

Data wejścia w życie

Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty
finansowe”

Zmiany dotyczą prawa wcześniejszej spłaty z negatywnym
wynagrodzeniem

1 stycznia 2019

MSSF 16 „Leasing”

Standard znosi rozróżnienie na leasing operacyjny i leasing
finansowy. Wszystkie umowy spełniające definicje leasingu
będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy.

1 stycznia 2019

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów,
zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania. Spółka zastosuje standardy, zmiany do istniejących
standardów i interpretacje mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności od momentu ich
wejścia w życie.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Krótki opis zmian

Data wejścia w życie

MSSF 14 „Odroczone salda z
regulowanej działalności”

Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji
odroczonych

Komisja Europejska
postanowiła nie rozpoczynać
procesu zatwierdzania tego
standardu do stosowania do
czasu wydania ostatecznej
wersji MSSF14

Zmiany do MSSF 10
„Skonsolidowane sprawozdania
finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięciach” –
Sprzedaż lub wniesienie aktywów
pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub
wspólnym przedsięwzięciem

Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia
aktywów przez inwestora do spółki stowarzyszonej lub
wspólnego przedsięwzięcia

Data wejścia w życie została
odroczona do momentu
zakończenia prac
badawczych nad metoda
praw własności

MSSF 17 „Umowy
ubezpieczeniowe”

Zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się od
1 stycznia 2021 roku

1 stycznia 2021

Interpretacja KIMSF 23

Interpretacja dotyczy ujęcia księgowego w sytuacji
niepewności co do sposobu traktowania podatkowego
niektórych zdarzeń gospodarczych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2019 roku lup później

1 stycznia 2019

Zmiany do MSR 28 Inwestycje w
jednostkach stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięciach

obowiązuje od okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2019 roku. Dotyczy długoterminowego
zaangażowania w jednostki wyceniane metodą praw
własności

1 stycznia 2019

Usprawnienia MSSF 2015-2017

dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania
dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie
niezgodności i uściślenie słownictwa – obowiązujące od
okresów rocznych rozpoczynających i 1 stycznia 2019 roku
lub po tej dacie

1 stycznia 2019

Zmiany do MSR 19 Świadczenia
pracownicze

Zmiany dotyczą zmian, ograniczeń lub rozliczeń planów
dotyczących świadczeń pracowniczych. Obowiązujący w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2019 roku lub po tej dacie

1 stycznia 2019

Zmiany w zakresie referencji do
Założeń Koncepcyjnych w MSSF

Zmiana definicji

1 stycznia 2020

Zmiany do MSSF 6 "Połączenia
przedsięwzięć" - definicja
przedsięwzięcia

Zmiana definicji

1 stycznia 2020

Zmiany do MSR 1 oraz MSR 8 definicja terminu "istotny"

Zmiana definicji

1 stycznia 2020

Standard

2.3. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Od dnia 1 stycznia 2018 roku Grupa wprowadziła zmiany do stosowanych zasad rachunkowości w związku
z wejściem w życie nowych standardów rachunkowości: MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15
„Przychody z umów z klientami”.
Poniżej zaprezentowano główne założenia polityki rachunkowości przyjęte przez Grupę w związku
z wdrożeniem nowych standardów.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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MSSF 9 INSTRUMENTY FINANSOWE
Zgodnie z MSSF 9, klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona jest od modelu biznesowego zarządzania
aktywami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych składnika aktywów
finansowych. Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może
być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmieni się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi.
Standard wprowadza nowe kategorie aktywów finansowych:
Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Składnik aktywów zalicza się do tej kategorii, jeśli spełnione są dwa warunki:
aktywa finansowe są utrzymane do uzyskania umownych przepływów pieniężnych oraz dla których
postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami
nierozliczonej kwoty głównej i odsetek od tej kwoty.
Grupa jako aktywa wycenianie w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje głównie należności handlowe, udzielone
pożyczki, gwarancje bankowe, lokaty bankowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Kategoria ta dotyczy aktywów utrzymywanych zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno
otrzymanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów
finansowych, a warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstanie
w określonych terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od tej
kwoty.
Grupa nie posiada aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Kategoria ta dotyczy aktywów, które nie spełniają kryteriów wyceny według zamortyzowanego kosztu lub
wartości godziwej przez inne całkowite dochody i są wycenianie według wartości godziwej przez zysk lub
stratę.
Grupa nie posiada aktywów wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy.
Utrata wartości aktywów finansowych

MSSF 9 wprowadza nowe podejście do szacowania utraty wartości aktywów finansowych wycenianych
według zamortyzowanego kosztu. Model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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w odróżnieniu od aktualnie stosowanego modelu wynikającego z MSR 39, który bazował na koncepcji strat
poniesionych.
Standard przewiduje 3 stopniową klasyfikację aktywów finansowych pod kątem ich utraty wartości:
Stopień 1 – salda, dla których nie nastąpiło znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu
początkowego ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną stratę w oparciu o prawdopodobieństwo
niewypłacalności w ciągu 12 miesięcy.
Stopień 2 – salda, dla których nastąpiło znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu
początkowego ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną stratę w oparciu o prawdopodobieństwo
niewypłacalności w ciągu całego okresu kredytowania.
Stopień 3 – salda ze stwierdzoną utratą wartości.
Należności handlowe homogeniczne/rozdrobione, które w oparciu o przeprowadzoną analizę portfelową
zostały ocenione jako należności, które nie utraciły wartości (stopień 1 i 2) – oszacowanie ewentualnych
odpisów aktualizacyjnych będzie oparte na wykorzystaniu matrycy odpisów w oparciu o dane historyczne
skorygowane o wpływ przyszłych czynników.
MSSF 9 nie zmienia kategorii zobowiązań finansowych.
Poniższa tabela prezentuje wpływ wdrożenia MSSF 9 na zmianę klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych
Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku:
Kategoria wyceny
Instrument finansowy

MSR 39

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

Pożyczki i należności

Należności handlowe

Pożyczki i należności

Środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania

Pożyczki i należności

Udzielone pożyczki

Pożyczki i należności

MSSF 9
Aktywa finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
Aktywa finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
Aktywa finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
Aktywa finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie

MSSF 15 PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI

Grupa stosuje zasady MSSF 15 z uwzględnieniem modelu 5 kroków w odniesieniu do analizy dotyczącej
ujmowania przychodów z umów z klientami

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Wymogi identyfikacji umowy z klientem

Umowa z klientem spełnia swoją definicję, gdy zostaną spełnione wszystkie następujące kryteria: strony
umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków; Grupa jest w stanie
zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr i usług, które mają zostać przekazane; Grupa jest
w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra i usługi, które mają być przekazane; umowa ma treść
ekonomiczną oraz jest prawdopodobne, że Grupa otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w
zamian za dobra i usługi, które zostaną przekazane klientowi.
Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia

W momencie zawarcia umowy Grupa dokonuje oceny dóbr i usług przyrzeczonych w umowie z klientem
i identyfikuje jako zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz
klienta, dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić lub grupy odrębnych dóbr
i usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam
charakter.
Ustalenie ceny transakcyjnej

W celu ustalenia ceny transakcyjnej Grupa uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią
zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem
Grupy będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr i usług na rzecz klienta.
Alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia

Grupa przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia (lub do odrębnego
dobra lub odrębnej usługi) w kwocie, która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z
oczekiwaniem Grupy – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.
Ujęcie przychodów w momencie spełnienia zobowiązań do wykonania świadczenia

Grupa ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania
świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi (klient
uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów).
Przychody ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego
zobowiązania do wykonania świadczenia.
Grupa rozpoznaje przychód w momencie wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej u klienta analogicznie
jak w latach poprzednich.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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2.4 INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI

Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego, zatem w tym zakresie przedstawiane wyniki nie
odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.
2.5 ISTOTNE ZMIANY POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH, KWOTY MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA AKTYWA,
ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ
NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ, WYWIERANY WPŁYW LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

Wszelkie istotne zmiany pozycji sprawozdawczych po zakończeniu ostatniego rocznego okresu
sprawozdawczego tj. 2017 roku, zostały zaprezentowane w podstawowych częściach niniejszego
śródrocznego sprawozdania finansowego uzupełnionych dodatkową informacją zawartą w poszczególnych
notach objaśniających.
2.6 ZMIANA SZACUNKÓW

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz
dokonania szacunków i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane
w sprawozdaniu finansowym. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych
czynników, w tym przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.
Oszacowania i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie.
Sporządzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga
wykorzystania pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu własnego osądu
przy stosowaniu przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości.
W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości
szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na okres bieżący lub na
okresy przyszłe.
Wprowadzając nowy produkt do oferty Grupy – „Testuj przez rok”, Grupa przeprowadziła badanie satysfakcji
dotychczasowych klientów za pomocą wskaźnika oceny zadowolenia oraz chęci polecenia NPS.
Badanie NPS jest ogólnoświatowym sposobem mierzenia zadowolenia Klienta. Wynik może oscylować w
granicach -100 do +100. Uznaje się, że wynik dodatni to dobra ocena firmy, natomiast ten przewyższający
+50 to wynik bardzo dobry.
Uzyskane wyniki na poziomie 87 dla wszystkich instalacji upewniły Zarząd Jednostki Dominującej,
że prawdopodobieństwo zwrotu instalacji po roku użytkowania jest znikome.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Testy na utratę wartości aktywów trwałych

Zgodnie z postanowieniami MSR 36 ”Utrata wartości aktywów” dla każdego składnika aktywów Grupa ustala,
czy na dzień kończący okres sprawozdawczy występują okoliczności (przesłanki) wskazujące na wystąpienie
utraty wartości któregokolwiek ze składników aktywów. Analiza utraty wartości aktywów trwałych
dokonywana jest poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodków wypracowujących przepływy
pieniężne. Analiza taka opiera się na szeregu istotnych założeń.
Grupa przeprowadziła test na utratę wartości na koniec 2017 roku. W wyniku połączenia Columbus Capital
Spółka Akcyjna z Columbus Energy Spółka akcyjna została ustalona wartość firmy. Wartość firmy stanowi
wartość modelu biznesowego prowadzonego przez Grupę w postaci przyszłych korzyści ekonomicznych,
które zostaną zrealizowane w miarę rozwoju Grupy. Wartość firmy została alokowana do ośrodka
wypracowującego środki pieniężne, którym jest Grupa. Testowana wartość księgowa wartości firmy to
64.519.581,37 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wartość odzyskiwalna została oszacowana w oparciu o wartość
użytkową Grupy. Wartość użytkowa została oszacowana metodami zdyskontowanych przepływów
pieniężnych (DCF). Test nie wykazał konieczności dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.
Aby doszło do utraty wartości, stopa dyskonta musiałaby wzrosnąć powyżej 15 % przy nie zmienionych
pozostałych założeniach.
Kluczowe założenia przyjęte do oszacowania wartości użytkowej:
Przyjęto prognozę wewnętrzną Spółki na rok 2018,
Na kolejne 4 lata przyjęto dynamikę wzrostu EBITDA zgodną z dynamiką EBITDA z prognozy
finansowej przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 grudnia 2016 roku na okres 5 lat,
Nie wzięto pod uwagę wartości rezydualnej,
Dla potrzeb testu została zastosowana stopa procentowa 8,5 %.
W ocenie Grupy w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku nie wystąpiły przesłanki
zewnętrzne i wewnętrzne do przeprowadzenia testu z tytułu trwałej utraty wartości.
2.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku Jednostka dominująca nie dokonała wykupu
dłużnych papierów wartościowych. Szczegóły Programu Emisji Obligacji zostały przedstawione w Nocie 15.

3

SEGMENTY OPERACYJNE

Grupa prowadzi działalność w ramach jednego segmentu operacyjnego – sprzedaż oraz montaż instalacji
fotowoltaicznych.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Działalność Grupy prowadzona jest dla klientów indywidualnych, klientów biznesowych oraz dla rolników
ryczałtowych.
Dla klientów indywidualnych działalność jest prowadzona w ramach dwóch programów operacyjnych:
Sprzedaż bezpośrednia gotówkowa
Sprzedaż abonamentowa
Dla klientów biznesowych i rolników ryczałtowych działalność jest prowadzona w ramach dwóch programów
operacyjnych:
Sprzedaż bezpośrednia gotówkowa
Sprzedaż w ramach leasingu
W zakresie powyższych rodzajów działalności operacyjnej, tj. klienci indywidualni oraz klienci biznesowi,
Grupa dokonuje analizy informacji finansowych jedynie na poziomie przychodów ze sprzedaży.
Inne obszary działalności nie spełniają warunków, aby zostały uznane za segmenty sprawozdawcze.
W związku z tym, że Grupa prowadzi działalność operacyjną w jednym segmencie, nie są osobno ujawniane
przychody i wyniki segmentów, aktywa i zobowiązania segmentów oraz pozostałe informacje o segmentach.
4

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
30.09.2018

Klient indywidualny - sprzedaż usług

30.09.2017

27 130,68

21 696,30

Klient biznesowy - sprzedaż usług

6 723,87

574,86

Sprzedaż towarów

1817,28

135,63

35 671,83

22 406,79

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą montaży instalacji fotowoltaicznych dla klientów, w których skład
wchodzi także wartość zamontowanych urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.
5

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy ujęty w zysku / (stracie) netto:
30.09.2018

30.09.2017

Podatek bieżący:
bieżące zobowiązania podatkowe
korekty wykazane w bieżącym okresie w odniesieniu do podatku z lat
ubiegłych
Podatek odroczony
RAZEM PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W ZYSKU/(STRACIE) NETTO

725,86

807,48

0,00

0,00

43,24

22,81

769,10

830,29

Uzgodnienie teoretycznego podatku wynikającego z zysku/(straty) przed opodatkowaniem i ustawowej
stawki podatkowej do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w zysku/(stracie) netto
przedstawia się następująco:

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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30.09.2018
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

30.09.2017

2 612,95

3 855,14

496,50

732,48

Różnica z zastosowanych stawkach podatkowych

68,12

0,00

Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

17,80

97,81

Podatek wyliczony według stawki 19%

Wycena jednostki stowarzyszonej metodą praw własności
Efekt podatkowy z pozostałych tytułów

0,00

0,00

186,68

0,00

0,00

0,00

769,10

830,29

Efekt podatkowy od strat podatkowych, od których nie było ujętego aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
OBCIĄŻENIE Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO

6

ZYSK / (STRATA) NA AKCJĘ

Zysk / (strata) na akcję zwykły
Podstawowy zysk/(strata) na akcję wylicza się jako iloraz zysku/(straty) przypadającego na akcjonariuszy
Jednostki dominującej oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu roku.
Średnia ważona
liczba akcji zwykłych

Na dzień

Zysk (strata)

Zysk na akcję

30.09.2018

1 843,85

5238883,05

0,35

30.09.2017

2 767,97

36672181,35

0,08

Rozwodniony zysk/(strata) na akcję
Rozwodniony zysk/(strata) na akcję wylicza się, korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób,
jak gdyby nastąpiła zamiana na potencjalne akcje zwykłe powodujące rozwodnienie. Jednostka dominująca
nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W związku
z powyższym rozwodniony zysk na akcję równy jest podstawowemu zyskowi na akcję Jednostki dominującej.

7

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportowe
przyjęte w
leasing

Inne rzeczowe
aktywa trwałe

Razem

STAN NA 01 STYCZNIA 2017
Wartość brutto

0,00

0,00

31,62

Umorzenie

0,00

0,00

Zwiększenia

0,00

0,00

Amortyzacja

0,00

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

0,00

28,70

60,31

14,36

0,00

20,20

34,55

5,02

102,00

20,52

127,53

0,00

2,34

10,20

4,34

16,88

0,00

0,00

19,94

91,80

24,67

136,41

Wartość brutto

0,00

0,00

36,63

102,00

49,21

187,84

Umorzenie

0,00

0,00

16,69

10,20

24,54

51,43

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

0,00

0,00

19,94

91,80

24,67

136,41

STAN NA 31 GRUDNIA 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Budynki i
budowle

Grunty

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportowe
przyjęte w
leasing

Inne rzeczowe
aktywa trwałe

Razem

STAN NA 01 STYCZNIA 2018
Wartość brutto

0,00

0,00

36,63

102,00

49,21

187,84

Umorzenie

0,00

0,00

16,69

10,20

24,54

51,43

Zwiększenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortyzacja

0,00

0,00

3,59

15,30

4,47

23,36

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

0,00

0,00

16,35

76,50

20,20

113,05

Wartość brutto

0,00

0,00

36,63

102,00

49,21

187,84

Umorzenie

0,00

0,00

20,28

25,50

29,01

74,79

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

0,00

0,00

16,35

76,50

20,20

113,05

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2018

8

WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Wartość firmy

WNIP pozostałe

Razem

STAN NA 01 STYCZNIA 2017
Wartość brutto

64 571,88

160,60

64 732,48

Umorzenie

0,00

88,69

88,69

Zwiększenia

0,00

129,91

129,91

Zmniejszenia

0,00

101,61

101,61

Amortyzacja

0,00

13,31

13,31

64 571,88

86,90

64 658,78

64 571,88

290,51

64 862,39

0,00

203,61

203,61

64 571,88

86,90

64 658,78

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
STAN NA 31 GRUDNIA 2017
Wartość brutto

0,00

Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

Wartość firmy

WNIP pozostałe

Razem

STAN NA 01 STYCZNIA 2018
Wartość brutto

64 571,87

105,42

64 677,28

Umorzenie

0,00

18,51

18,51

Zwiększenia

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

0,00

37,17

37,17

64 571,87

49,74

64 621,61

Amortyzacja
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
STAN NA 30 WRZEŚNIA 2018
Wartość brutto
Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

0,00
64 571,87

105,42

64 677,29

0,00

55,68

55,68

64 571,87

49,74

64 621,61

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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INWESTYCJE W JEDNOSTACH STOWARZYSZONYCH
NAZWA

30.09.2018

New Energy Investments Sp. z o.o.

31.12.2017
3 722,10

3 722,10

30.09.2018
BO
Nabycie udziałów
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej
BZ

31.12.2017
3 722,10

3 640,40

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,39

81,70

3 720,71

3 722,10

Grupa posiada łącznie 18 udziałów NEI tj. 31 % w kapitale zakładowym.
New Energy Investments Sp. z o.o.
Stan na dzień 30 WRZEŚNIA 2018

Podstawowe dane finansowe

New Energy Investments Sp. z o.o.
Stan na dzień 31 GRUDNIA 2017

Udzielone pożyczki

3 898,82

3 903,80

Aktywa razem

3 902,53

3 907,00

Kapitał własny

3 902,13

3 906,60

0,00

269,90

-4,47

261,60

Przychody finansowe
Zysk/(strata) netto

10

POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
30.09.2018

31.12.2017

Pozostałe aktywa finansowe, w tym:
- Udziały i akcje dostępne do sprzedaży
- Udzielone pożyczki
- Gwarancja bankowa
- Należności z tytułu zbytych udziałów i akcji
- odpis aktualizujący
RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
w tym krótkoterminowe

0,00

0,00

21 169,37

19 316,31

500,00

500,00

0,00

0,00

-60,24

-60,24

21 609,13

19 756,07

420,72

810,71

Gwarancja bankowa – wartość środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania
w wysokości 500 tys. złotych i obejmuje zabezpieczenie wierzytelności do 21.04.2020 roku.
Udzielone pożyczki klientom w kwocie 20 161,66 tys. zł korygują zmianę stanu należności grupy, gdyż spółka
zależna Columbus Energy Finanse przekazuje środki pieniężne do Jednostki Dominującej, czyli z punktu
widzenia Grupy następuje konwersja należności handlowej na pożyczkę bez przepływów pieniężnych.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
30.09.2018

1.Należności handlowe brutto

31.12.2017

6 220,83

2 213,98

-33,10

-33,10

6 187,73

2 180,88

57,02

25,90

3. Należności z tytułu podatku VAT

558,79

725,13

4. Kaucje, wadia

859,44

105,18

0,00

52,49

2 057,99

717,44

90,79

31,38

9 811,76

3 838,40

Odpis aktualizujący
Należności handlowe netto
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe

5. Należności z tytułu PCC
6.Zaliczki na dostawy i usługi
7. Pozostałe należności
NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
RAZEM

Wartość godziwa należności handlowych oraz pozostałych należności nie różni się istotnie od ich wartości
księgowej.

12

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
30.09.2018

31.12.2017

Środki pieniężne w banku i w kasie

599,87

355,79

RAZEM

599,87

355,79

13

KAPITAŁ WŁASNY

KAPITAŁ PODSTAWOWY
Liczba akcji (w szt.)

Akcje zwykłe wartość
nominalna (w zł)

Razem (w tys. zł)

STAN NA 01 STYCZNIA 2017

283 359 139

0,27

76 506,97

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2018

40 479 877

1,89

76 506,97

Wszystkie akcje wykazane w kapitale podstawowym były wyemitowane i zarejestrowane na dzień kończący
okres sprawozdawczy. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych przez CE akcji
odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CE.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Akcjonariusz

Ilość akcji

Liczba głosów na
Walnym Zgromadzeniu

Procentowy udział
w kapitale
zakładowym

Procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu

Dawid Zieliński *

93 859 432

93 859 432

33,12 %

33,12 %

January Ciszewski **

89 511 254

89 511 254

31,59 %

31,59 %

Paweł Szymula ***

21 664 030

21 664 030

7,65 %

7,65 %

Marek Sobieski

17 719 477

17 719 477

6,25 %

6,25 %

Inven Group Sp. z o.o. ****

13 493 293

13 493 293

4,76 %

4,76 %

Paweł Urbański ****

725 000

725 000

0,26 %

0,26 %

Janusz Sterna ****

725 000

725 000

0,26 %

0,26 %

45 661 653

45 661 653

16,11 %

16,11 %

283 359 139

283 359 139

100,00 %

100,00 %

Pozostali akcjonariusze
RAZEM

* pośrednio przez Prime2 S.A., w której 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

W dniu 4 października 2018 r. Jednostka Dominująca otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w
dniu 28 września 2018 r. wpisu scalenia akcji Spółki na podstawie podjętej w dniu 8 maja 2018 roku przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 21/05/2018.
Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmienia się wartość nominalną akcji Spółki Columbus Energy S.A.
na 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji
wynoszącej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki
wszystkich serii z liczby 283 359 139 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
sto trzydzieści dziewięć) do liczby 40 479 877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego
oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje
dotychczasowe uprawnienia. Scalenie akcji nastąpi w stosunku 7:1, to jest 7 (siedem) akcji zwykłych na
okaziciela Jednostki dominującej o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda zostanie
wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela Jednostki dominującej o wartości nominalnej 1,89 zł
(jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione
kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający
Akcje”), z którym zostanie zawarta umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże
nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym
do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej
akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Uprawnienia

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości
nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych
akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się,
że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie
akcji może nie dojść do skutku. Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje serii A1.
Zarząd Jednostki Dominującej podjął działania mające na celu dokonanie scalenia akcji Emitenta w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz realizuje procedurę z Giełdą Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A..
DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

Wskaźnik dywidendy na akcję wylicza się jako iloraz dywidendy przypadającej na akcjonariuszy Jednostki
dominującej oraz liczby akcji zwykłych na dzień dywidendy: za lata 2016 i 2017 Jednostka Dominująca nie
wypłacała dywidendy.

14

KREDYTY I POŻYCZKI

30.09.2018
DŁUGOTERMINOWE:

31.12.2017
2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

Pożyczki

2 000,00

2 000,00

KRÓTKOTERMINOWE:

6 786,24

3 888,87

Kredyty bankowe

5 860,66

3 780,66

925,59

108,21

8 786,24

5 888,87

Kredyty bankowe

Pożyczki
RAZEM

Wartość godziwa kredytów i pożyczek nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.
Zmianę stanu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku przedstawia
poniższa tabela:
30.09.2018
STAN NA POCZĄTEK OKRESU

31.12.2017
5 888,87

0,00

3 352,96

8 606,37

455,59

2 717,50

0,00

0,00

8 786,24

5 888,87

Zmiana stanu kredytów i pożyczek:
- zaciągnięcie
- spłata
- zmiana wyceny
STAN NA KONIEC OKRESU

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
30.09.2018

OBLIGACJE:

31.12.2017

11 075,00

11 097,99

Seria A

1 115,00

1 123,43

Seria B

4 335,00

4 337,17

Seria C

1 090,00

1 106,56

Seria D

4 535,00

4 530,83

236,42

434,39

KOSZTY OBSŁUGI OBLIGACJI:
Seria A

22,14

53,34

Seria B

55,62

137,04

Seria C

21,56

22,72

Seria D

137,10

221,29

RAZEM

10 838,58

10 663,60

5 466,34

10 663,60

w tym część długoterminowa

Dnia 2 marca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A.
Dokonano przydziału 1.115 (jeden tysiąc sto piętnaście) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii
A, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 1.115.000 zł (jeden milion
sto piętnaście tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez dwudziestu inwestorów.
Oprocentowanie Obligacji serii A w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9,20%
(dziewięć procent 20/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka
wykupi Obligacje serii A w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej. Obligacje serii A są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi,
określony został na dzień 1 marca 2019 roku.
W dniu 30 marca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii
B. Dokonano przydziału 4.335 (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) sztuk obligacji na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 4.335.000 zł (cztery
miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez 172 inwestorów.
Oprocentowanie Obligacji serii B w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9,20%
(dziewięć procent 20/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka
wykupi Obligacje serii B w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej. Obligacje serii B są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi,
określony został na dzień 29 marca 2019 roku.
W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii C.
Dokonano przydziału 1.090 (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) sztuk obligacji na okaziciela serii C

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 1.090.000 zł (jeden milion
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez 5 inwestorów.
Oprocentowanie Obligacji serii C w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8,40%
(osiem procent 40/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka wykupi
Obligacje serii C w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje serii C są zabezpieczone.
Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 26 lipca 2019 roku.
W dniu 5 października 2017 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii D.
Dokonano przydziału 4.535 (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii D.
Oprocentowanie Obligacji serii D w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło
8,40% (osiem procent 40/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka
wykupi Obligacje serii D w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje serii D są zabezpieczone.
Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 4 października 2019 roku.

16

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym wykazują następujące kwoty:
30.09.2018

31.12.2017

- przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy

9,15

68,82

RAZEM

9,15

68,82

30.09.2018

31.12.2017

- przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy

141,05

128,99

RAZEM

141,05

128,99

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
AKTYWA Z TYTUŁU
Zobowiązania
ODROCZONEGO
Niewypłacone
z tytułu
Strata
PODATKU
wynagrodzenia
leasingu
podatkowa
DOCHODOWEGO
finansowego
STAN NA 01
0,00
0,00
0,00
STYCZNIA 2018
Obciążenie/(uznanie)
0,00
0,00
73,40
zysku/straty netto
STAN NA 31 GRUDNIA
0,00
0,00
73,40
2017
Obciążenie/(uznanie)
1,03
0,00
zysku/straty netto
73,40
STAN NA 30
1,03
0,00
0,00
WRZEŚNIA 2018

ZOBOWIAZANIA Z
TYTUŁU
ODROCZONEGO
PODATKU
DOCHODOWEGO
STAN NA 01
STYCZNIA 2017
Obciążenie/(uznanie)
zysku/straty netto
STAN NA 31
GRUDNIA 2017
Obciążenie/(uznanie)
zysku/straty netto
STAN NA 30
WRZEŚNIA 2017

Niewypłacone
wynagrodzenia

Zobowiązania
z tytułu
Opłaty
leasingu
instalacyjne
finansowego

Rezerwy

Naliczone
odsetki

Pozostałe

Razem

62,50

0,00

13,30

75,80

0,50

0,00

11,70

85,60

63,00

2,80

25,00

161,40

63,00

2,80

16,88

152,25

0,00

0,00

8,12

9,15

Rezerwy

Koszty
obsługi
obligacji

Naliczone
odsetki

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,80

7,80

0,00

1,60

6,20

0,00

82,60

123,40

213,80

0,00

1,60

6,20

0,00

82,60

131,20

221,60

-13,71

-25,10

-6,20

6,47

40,08

-1,94

-80,55

-13,71

-23,50

0,00

6,47

42,52

129,27

141,05

Grupa wycenia aktywa z tytułu podatku odroczonego przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą
stosowane na moment przewidywanego zrealizowania składnika aktywów, przyjmując za podstawę przepisy
podatkowe, które obowiązywały na dzień kończący okres sprawozdawczy.

17

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
30.09.2018

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH UJĘTE W
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ Z TYTUŁU:
- odprawy emerytalne
- wynagrodzenia bieżące
- rezerwy na urlopy
RAZEM

31.12.2017

9,15

9,15

319,39

172,93

63,62

63,62

392,16

245,70

9,15

9,15

377,14

236,55

w tym:
– część długoterminowa
– część krótkoterminowa

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zależy od szeregu czynników określanych
metodami aktuarialnymi przy wykorzystaniu pewnych założeń. Wszelkie zmiany założeń wpływają na
wartość księgową zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych.

18

ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
30.09.2018

Zobowiązania handlowe

31.12.2017

3 706,68

601,99

447,12

629,64

1 885,16

317,37

365,51

158,61

70,84

83,55

1 448,81

20,39

0,00

54,82

Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym:

210,25

172,4

- niezafakturowane wykonane świadczenia na rzecz Grupy

210,25

112,93

6 249,22

1 721,40

długoterminowe

64,98

66,55

krótkoterminowe

6 184,24

1 372,60

Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym:
– ZUS i podatki
- zobowiązania z tytułu leasingu
- pozostałe zobowiązania
- sprawy sądowe

RAZEM ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
w tym:

W pozycji przychody przyszłych okresów prezentowane są otrzymane od klientów zaliczki lub zadatki na
poczet wykonania montaży instalacji fotowoltaicznych.

19

INSTRUMENTY FINANSOWE

KATEGORIE I KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
AKTYWA FINANSOWE:
Kategorie instrumentów finansowych
Klasy instrumentów
finansowych

Aktywa finansowe
wycenianie w wartości
godziwej przez wynik
finansowy

Aktywa finansowe
wycenianie w wartości
godziwej przez inne
całkowite dochody

Aktywa finansowe
wycenianie według
zamortyzowanego
kosztu

Razem

STAN NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2017
Zabezpieczenie gwarancji

0,00

0,00

500,00

500,00

Należności handlowe

0,00

0,00

2 188,88

2 188,88

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

0,00

0,00

355,79

355,79

Udzielone pożyczki

0,00

0,00

20 127,02

20 127,02

RAZEM

0,00

0,00

23 171,69

23 171,69

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Kategorie instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
wycenianie w wartości
godziwej przez wynik
finansowy

Klasy instrumentów
finansowych
STAN NA DZIEŃ
30 WRZEŚNIA 2018

Aktywa finansowe
wycenianie w wartości
godziwej przez inne
całkowite dochody

Aktywa finansowe
wycenianie według
zamortyzowanego
kosztu

Razem

Zabezpieczenie gwarancji

0,00

0,00

500,00

500,00

Należności handlowe

0,00

0,00

6 187,73

6 187,73

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

0,00

0,00

599,87

599,87

Udzielone pożyczki

0,00

0,00

21 109,13

21 109,13

RAZEM

0,00

0,00

28 396,73

28 396,73

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE:

Klasy instrumentów finansowych

Zobowiązania
finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego
kosztu

Razem

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze
finansowym
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu
RAZEM

Klasy instrumentów finansowych

5 888,87

5 888,87

601,99

710,59

10 663,60

10 663,60

83,55

83,55

17 238,01

17 346,61

Zobowiązania
finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego
kosztu

Razem

STAN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018
Kredyty i pożyczki

8 786,24

8 786,24

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze
finansowym

3 706,68

3706,68

10 838,58

10838,58

70,84

70,84

23 402,35

23 402,35

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu
RAZEM

HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ

Instrumenty finansowe wyceniane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości
godziwej są analizowane pod względem procedur wyceny. Hierarchia procedur wyceny została ustalona
następująco:

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Poziom 1 - Ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów bądź
zobowiązań.
Poziom 2 - Dane wejściowe inne niż notowania objęte zakresem ww. poziomu możliwe do stwierdzenia lub
zaobserwowania dla składnika aktywów bądź zobowiązań, bezpośrednio (tzn. w postaci cen) lub pośrednio
(tzn. na podstawie wyliczeń opartych na cenach).
Poziom 3 - Dane wejściowe dla wyceny składnika aktywów bądź zobowiązań, które nie są oparte na
możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane niemożliwe do zaobserwowania).
Wartość godziwą instrumentów finansowych niestanowiących przedmiotu obrotu na aktywnym rynku
określa się przy zastosowaniu odpowiednich technik wyceny. Takie techniki wyceny optymalizują
wykorzystanie możliwych do zaobserwowania danych rynkowych tam, gdzie są one dostępne i polegają w jak
najmniejszym stopniu na szacunkach poczynionych, specyficznych dla danej jednostki.
POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW I STRAT UJĘTE W SPRAWOZDANIU Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Aktywa/zobowiązania
finansowe wycenianie w
wartości godziwej przez
wynik finansowy

Aktywa/zobowiązania
finansowe wycenianie w
wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Zobowiązania
finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego
kosztu

Razem

ZA OKRES ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2017
Przychody / (koszty) z tytułu
odsetek ujęte w:

0,00

0,00

-75,43

-75,43

pozostałych przychodach

0,00

0,00

811,51

811,51

kosztach finansowych

0,00

0,00

-886,94

-886,94

ujęte w:

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałych przychodach

0,00

0,00

0,00

0,00

kursowych ujęte w:

0,00

0,00

-44,20

-44,20

przychodach finansowych

0,00

0,00

20,57

0,00

kosztach finansowych

0,00

0,00

-64,78

-64,78

RAZEM

0,00

0,00

-119,64

-119,64

Przychody z tytułu spisanych
przedawnionych zobowiązań

Zyski/(straty) z tytułu różnic

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Aktywa/zobowiązania
finansowe wycenianie w
wartości godziwej przez
wynik finansowy

Aktywa/zobowiązania
finansowe wycenianie w
wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Zobowiązania
finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego
kosztu

Razem

ZA OKRES ZAKOŃCZONY
30 WRZEŚNIA 2018
Przychody/(koszty) z tytułu
odsetek ujęte w:

0,00

0,00

1 531,19

1 531,19

pozostałych przychodach

0,00

0,00

1 531,19

1 531,19

kosztach finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

ujęte w:

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałych przychodach

0,00

0,00

0,00

0,00

kursowych ujęte w:

0,00

0,00

85,35

85,35

pozostałych przychodach

0,00

0,00

20,57

20,57

kosztach finansowych

0,00

0,00

64,78

64,78

RAZEM

0,00

0,00

1 616,54

1 616,54

Przychody z tytułu spisanych
przedawnionych zobowiązań

Zyski/(straty) z tytułu różnic

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
CZYNNIKI RYZYKA FINANSOWEGO

Działalność prowadzona przez Grupę naraża ją na następujące ryzyka finansowe: ryzyko płynności (ryzyko
pozyskania finansowania i finansowania klientów, ryzyko spłaty zobowiązań) ryzyko kredytowe, ryzyko
zmian stopy procentowej i ryzyko walutowe.
(a)

ryzyko płynności

Ryzyko pozyskania finansowania i finansowania klientów
W 2017 roku sprzedaż instalacji fotowoltaicznych oparta była o program abonamentowy, gdzie prawie 100%
instalacji finansowane było przez spółkę córkę Columbus Energy Finanse. W pierwszym półroczu 2018 roku
Grupa podpisała umowy współpracy z nowymi partnerami finansowymi tj. Bank Credit Agricole S.A., Alior
Bank S.A., Open Finance, Idea Leasing, u których Grupa znajduje finansowanie dla klientów na 100% wartości
instalacji. Od 2018 roku ponad 95% zawartych umów z klientami Grupy finansowane jest bezpośrednio przez
instytucje finansowe. Taki model biznesu pozwoli na zmniejszanie ryzyka finansowania klientów przez Grupę.
Zarząd Jednostki dominującej na bieżąco określa cele i warunki brzegowe działalności montażowej, tak aby
utrzymać bezpieczną strukturę finansowania klientów i nie doprowadzić do zbytniej koncentracji klientów
finansowanych ze środków własnych.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Ryzyko spłaty zobowiązań
W ramach prowadzonej działalności Grupa korzysta z kapitału obcego, głównie obligacji i kredytów
bankowych. Dodatkowo Grupa posiłkuje się krótkimi pożyczkami, najczęściej od pomiotów powiązanych, co
związane jest głównie z potrzebą zapewnienia płynności lub nagłym wzrostem zapotrzebowania na kapitał
obrotowy w sytuacji np. możliwości zakupu dużej partii materiałów w okazyjnych cenach. Zarządzenie
ryzykiem obejmuje głównie zaciąganie tego typu pożyczek w charakterze wyłącznie pożyczek celowych, dla
których zapewniono źródło spłaty, ale niedopasowane w czasie (np. zawarta już, ale jeszcze niezrealizowana
umowa).
Zobowiązania finansowe

30.09.2018

31.12.2017

W terminie zapłaty do:
3 m-cy

4 578,67

555,10

6 m-cy

5 455,04

0,00

12 m-cy

6 960,75

622,90

2 lat

4 555,18

0,00

Powyżej 2 lat

2 035,32

0,00

Proces zarządzania ryzykiem utraty płynności w Grupie zakłada między innymi efektywne monitorowanie
i raportowanie pozycji płynnościowej. Podejmowane są wyprzedzająco różnego rodzaju działania
prewencyjne (zaciąganie pożyczek, przesuwanie wydatków kosztowych, ograniczanie inwestycji ze
sprzedaży Abonamentowej) w sytuacji zagrożenia utraty płynności lub w celu utrzymywania odpowiedniego
poziomu gotówki.
(b)

ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe obejmuje:
udzielone pożyczki,
należności handlowe,
środki pieniężne i lokaty bankowe.

Ryzyko niewywiązywania się klientów z zaciągniętych pożyczek wobec Columbus Energy Finanse
i w konsekwencji ryzyko braku pełnej spłaty pożyczek udzielonych przez Columbus Energy do Columbus
Energy Finanse.
Columbus Energy Finanse zaciągnęła pożyczki w spółce matce Columbus Energy, aby móc z kolei udzielać
pożyczek klientom korzystającym w produktu Abonament na Słońce. Istnieje ryzyko, że klienci, którzy
skorzystali z udzielanego przez Columbus Energy Finanse finansowania nabycia instalacji mogą nienależycie
wywiązywać się ze zobowiązań. Zdarzenie takie w przyszłości miałoby negatywny wpływ na płynność Grupy,
ponieważ spłata zobowiązań przez Columbus Energy Finanse wobec Spółki matki jest ściśle powiązana i
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zależna od spłaty zobowiązań klientów z tytułu Abonamentu na Słońce wobec Columbus Energy Finanse.
Zarządzanie ryzykiem obejmuje: szczegółowy scoring zdolności kredytowej klienta przed udzieleniem
finansowania oraz zabezpieczenie w formie umowy przewłaszczenia na instalacji.
Ryzyko spłaty należności handlowych
W segmencie klientów indywidualnych należności obejmują należności wymagane bezpośrednio od klientów
i należności, które spłacane są za pośrednictwem spółki Columbus Energy Finanse Sp. z o. o. (w sprzedaży
abonamentowej). W obu przypadkach ryzyko braku spłaty jest bardzo niskie. Należności od klientów mają
charakter sporadyczny, dlatego że Grupa wymaga przedpłaty przed montażem od klientów w sprzedaży
bezpośredniej, gotówkowej.
W przypadku klientów dużych, z segmentu klienci instytucjonalni, Grupa wymaga przedpłaty całości za
określone etapy prac lub zapłaty zaliczki.
Należności finansowe

30.09.2018

Osoby fizyczne

31.12.2017

21 943,99

893,10

Firmy

8 847,44

250,20

Instytucje

1 443,32

262,10

Ryzyko lokowania środków pieniężnych
Ryzyko kredytowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest ograniczone, ponieważ Grupa
lokuje swoje środki pieniężne w bankach wyłącznie o ugruntowanej pozycji rynkowej. W 2017 roku było to
PKO BP.
Bank
PKO BP

(a)

Rating

Agencja ratingująca

Short-term deposits rating P-1

Moody’s

ryzyko zmian stopy procentowej

W 2018 roku Spółka posiada kredyty odnawialne oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej:
Pekao S.A. – do 4 000 tys. zł (na dzień sporządzenia raportu saldo kredytu wynosi 1 395 tys. zł),
BOŚ S.A. – do 3 000 tys. zł (na dzień sporządzenia raportu saldo kredytu wynosi 2 548 tys. zł),
BOŚ S.A. – do 1 300 tys. zł (na dzień sporządzenia raportu saldo kredytu wynosi 1 179 tys. zł).
Ryzyko zmian stopy procentowej w zakresie zobowiązań finansowych z uwagi na niską kwotę zobowiązań
jest niewielkie.
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ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe związane jest w Spółce jedynie z zakupami instalacji fotowoltaicznych.
Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań w walucie obcej.
20

POZYCJE WARUNKOWE

SPRAWY SĄDOWE

Przeciwko Grupie toczą się sprawy na łączną kwotę 94 tys. zł z powództwa Parafii Świętej Rodziny oraz
klientów indywidualnych. W ocenie Zarządu, biorąc pod uwagę argumenty prawne i faktyczne, mało
prawdopodobne jest, że Grupa będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz wyżej wymienionych Podmiotów.
ROSZCZENIA BYŁEGO AKCJONARIUSZA – DOROTY DENIS-BREWCZYŃSKIEJ

W dniu 7 czerwca 2017 roku Grupa otrzymała z Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie
Wydział I Cywilny zawezwanie do próby ugodowej od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej, w sprawie o zapłatę
odszkodowania w wysokości określonej na kwotę 9.471.283,00 zł wraz z kosztami zawarcia ugody,
wskazanymi na kwotę 25.300,00 zł w związku z rzekomym, nienależytym wykonaniem umowy
inwestycyjnej, której elementem wykonawczym według Wnioskodawcy miała być umowa sprzedaży akcji
Grupy, zawarta przez Grupę z Panią Denis-Brewczyńską w dniu 24 marca 2014 roku, w wyniku której Grupa
nabyła 1.853.480 sztuk akcji własnych za cenę 0,03 zł (trzy grosze) celem ich dalszej odsprzedaży, przy czym
nienależyte wykonanie sprowadza się, według oświadczenia Wnioskodawcy, do braku realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, polegającego na uzyskaniu pozycji dominującej Grupy w spółce Columbus Energy Spółka
Akcyjna (KRS 0000425536), co ostatecznie nastąpiło w styczniu 2016 roku poprzez połączenie obu Spółek.
Zarząd Jednostki dominującej oświadczył, iż nie zawrze ugody z Wnioskodawcą, gdyż zgłoszone roszczenie
uważa za bezzasadne, zarówno co do powodu, jak i jego wysokości z następujących powodów:
Grupa nie miała zawartej żadnej umowy inwestycyjnej z Panią Denis-Brewczyńską do umowy sprzedaży
akcji z dnia 24 marca 2014 roku, która miałaby być rzekomo złamana i jest podstawą wnoszonego przez
byłego akcjonariusza przeciwko Grupie roszczenia. Porozumienie inwestycyjne zawarte było wyłącznie
pomiędzy akcjonariuszami Spółki, a Jednostka Dominująca nie była jego stroną. W związku z tym
jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Grupy z tytułu tego porozumienia nie mają podstaw prawnych;
w Ugodzie z dnia 11 marca 2015 roku (EBI nr 14/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) Pani Dorota
Denis-Brewczyńska zrzekła się wszelkich roszczeń pieniężnych wobec Jednostki Dominującej
(§ 9 ust. 1 Ugody). Ponadto w § 9 ust. 6 zobowiązała się, że nie będzie ani osobiście, ani przez podmioty
lub osoby powiązane (określone w § 9 ust. 10 Ugody) wszczynać, inicjować, inspirować, ani prowadzić
jakichkolwiek procesów lub postępowań sądowych (cywilnych lub karnych), administracyjnych,
kontrolnych lub podatkowych, których celem lub skutkiem byłoby dochodzenie jakichkolwiek roszczeń
albo wyciągnięcie sankcji w związku z działaniami związanymi ze Spółką.
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PRZYSZŁE ZOBOWIAZANIA UMOWNE ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO – GRUPA JAKO LEASINGOBIORCA (KORZYSTAJĄCY)

Grupa użytkuje część samochodów w ramach leasingu finansowego. Okres obowiązywania umów
leasingowych wynosi 5 lat (5 lat w roku 2022). Grupa ma możliwość zakupu wynajmowanych samochodów
za 1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu. Oprocentowanie umów wynosi 1,65 %. Zobowiązania
Grupy wynikające z umów leasingu zabezpieczone są wekslem własnym in blanco.
30.09.2018

31.12.2017

Minimalne opłaty leasingowe

69,82

90,81

Kwota zdyskontowanych przepływów

70,84

83,55

5,85

7,26

Przyszłe odsetki

22

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Grupa posiada dwóch znaczących inwestorów, którymi są:
Dawid Zieliński, posiadający 33,12 % akcji w kapitale zakładowym, działający poprzez Spółkę Prime2 S.A.,
w której posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym
January Ciszewski, posiadający 31,59 % akcji w kapitale zakładowym, działający poprzez spółki 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.
Transakcje z pomiotami powiązanymi dotyczą:
transakcji ze znaczącym inwestorem,
transakcji z jednostkami stowarzyszonymi,
transakcji z pozostałymi jednostkami zależnymi,
transakcji z pozostałymi jednostkami powiązanymi, którymi są podmioty kontrolowane przez znaczących
inwestorów lub Zarząd Spółki.
Sprzedaż usług
Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Zakup usług

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

Znaczący inwestor
JR HOLDING S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

0,00

0,00

390,11

395,46

Prime2 S.A.

0,00

0,00

48,60

87,64

Inven Group Sp. z o.o.

0,00

0,00

45,00

0,00

Columbus Tax Sp. z o.o.

0,00

0,00

0,81

11,80

Polsyntes Sp. z o.o.

0,00

0,00

4,50

0,00

Art-Tech Łukasz Kaleta

0,00

0,00

0,00

0,00

MS Services Sp. z o.o.

0,00

0,00

19,64

0,00

Lunacosta Ltd

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe jednostki powiązane
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Należności od podmiotów powiązanych
Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

Zobowiązania na rzecz podmiotów
powiązanych
Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

Znaczący inwestor
JR HOLDING S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

0,59

0,00

0,00

0,00

Prime2 S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

Inven Group Sp. z o.o.

6,15

0,00

0,00

0,00

Columbus Tax Sp. z o.o.

0,00

0,00

0,00

0,00

12,18

0,00

0,00

0,00

Art-Tech Łukasz Kaleta

0,00

0,00

0,00

0,00

MS Services Sp. z o.o.

0,00

0,00

0,00

1,55

Lunacosta Ltd

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe jednostki powiązane

Polsyntes Sp. z o.o.

Zestawienie pożyczek otrzymanych:
Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018
Pragma Plus Sp. J.
Sobieski Marek
Sterna Janusz

23

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

607,20

0,00

2 238,36

2 108,21

80,00

0,00

ZDARZENIA PO DNIU KOŃCZĄCYM OKRES SPRAWOZDAWCZY

W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Jednostki dominującej podpisał obustronnie dwie umowy z Gminą
Dobra. Przedmiotem zamówienia obu umów jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie
i montażu 154 solarnych systemów grzewczych oraz 282 instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących
energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Zakończenie robót i wykonanie całości Przedmiotu obu
Umów ma nastąpić nie później niż w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. Łączna wartość zawartych umów
opiewa na kwotę 7 227 511,80 zł brutto.
W dniu 19 października 2018 roku Zarząd Jednostki dominującej podpisał obustronnie aneks do umowy
kredytu obrotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest kredytem
odnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN, jest przeznaczony na finansowanie zakupu komponentów
i montażu instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie
dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów
i wynik całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą
końcową okresu wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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W dniu 23 października 2018 roku Zarząd Jednostki dominującej podpisał obustronnie umowę Linii
Wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą kredytem obrotowym
nieodnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN. Bank udzielił Spółce kredytu w celu finansowania /
refinansowania zakupu komponentów i realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych wynikających
z zawartych kontraktów z JST i klientami biznesowymi. Przedmiotowa umowa daje możliwość Spółce
zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na
realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od
warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 17 październik 2019 roku.
W dniu 29 października 2018 roku Zarząd Jednostki dominującej zawarł z osobą fizyczną umowę pożyczki
pieniężnej w wysokości 2.000.000,00 zł. Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) ma nastąpić
najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2020 roku. Spółka zastrzegła sobie w umowie prawo do wcześniejszej
spłaty pożyczki w każdym momencie bez dodatkowych kosztów. Pożyczka pieniężna jest zabezpieczona,
a jej oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Umowa pożyczki jest zabezpieczona ze strony
Spółki oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 k.p.c. w formie aktu
notarialnego. Pożyczkodawca ma prawo do pisemnego żądania dokonania konwersji kwoty pożyczki na akcje
nowej emisji Columbus Energy S.A. uchwalonej przez Zarząd Spółki Columbus Energy S.A w ramach
uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach określonego w statucie Spółki kapitału
docelowego i po uzyskaniu wymaganej zgody Rady Nadzorczej. Przedmiotowa umowa daje możliwość
Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała znaczący wpływ
na realizację przychodów i wynik całoroczny.

Sporządzono: Kraków, dnia 12 listopada 2018 roku

Prezes Zarządu - Dawid Zieliński
Wiceprezes Zarządu - Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu - Janusz Sterna
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE COLUMBUS ENERGY S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
Nota

30.09.2018

30.09.2017

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

3

35 516,71

22 406,79

927,76

234,77

36 444,47

22 641,55

-60,52

-6,19

Zużycie surowców i materiałów

-15 260,01

-11 456,14

Usługi obce

-10 134,28

-5 379,67

-3 484,43

-1 195,00

Podatki i opłaty

-101,01

-73,90

Pozostałe koszty rodzajowe

-217,92

-131,08

-1 455,62

-82,82

-107,64

-14,48

0,00

0,00

5 623,04

4 302,28

-967,33

-447,13

0,00

-1,93

4 655,71

3 853,21

709,43

830,29

3 946,28

3 022,92

Pozostałe przychody
Razem przychody z działalności operacyjnej
Amortyzacja

Koszty świadczeń pracowniczych

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozostałe koszty
Pozostałe zysk/(straty ) netto
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Koszty finansowe
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

4

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
ZYSK (STRATA) NETTO

0,00
3 946,28

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI

AKTYWA

Nota

30.09.2018

31.12.2017

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

5

113,05

136,41

Wartość firmy

6

64 571,87

64 571,88

Pozostałe aktywa niematerialne

6

49,74

86,90

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
i powiązanych

7

3 841,00

3 841,00

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

14

0,00

0,00

500,00

500,00

Udzielone pożyczki

15 236,93

12 829,18

Aktywa trwałe razem

84 312,59

81 973,37

2 580,53

685,82

Pozostałe aktywa finansowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

9

17 468,80

11 823,57

Pozostałe aktywa finansowe

8

0,00

0,00

0,00

0,00

526,76

508,01

534,72

325,17

21 110,81

12 834,56

105 423,41

94 807,93

Należności z tytułu podatku dochodowego
Udzielone pożyczki krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem
AKTYWA RAZEM

10

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.

5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COLUMBUS ENERGY S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

PASYWA

Nota

30.09.2018

31.12.2017

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY
Wyemitowany kapitał akcyjny

11

76 506,97

76 506,97

0,00

0,00

Kapitał rezerwowy

15 647,55

14 230,80

Zyski zatrzymane

-12 083,58

-14 613,12

80 070,94

76 124,66

Akcje własne

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

14

141,05

128,99

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

12

2 000,00

2 000,00

13

10 838,58

10 663,60

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

15

3,02

3,02

64,98

66,55

13 047,63

12 862,15

Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

16

3 706,49

606,81

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

12

6 786,24

3 888,87

657,27

358,69

155,39

98,95

Zobowiązania z tytułu leasingu

5,86

17,00

Przychody przyszłych okresów

447,12

629,64

Pozostałe zobowiązania

546,47

221,16

Zobowiązania krótkoterminowe razem

12 304,83

5 821,12

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

25 352,47

18 683,27

105 423,41

94 807,93

Bieżący podatek dochodowy
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

15

PASYWA RAZEM

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał podstawowy
STAN NA 01 STYCZNIA 2018

Kapitał rezerwowy

Zyski zatrzymane

Razem

76 506,97

13 467,57

-13 849,88

76 124,66

zysk / (strata)netto

0,00

0,00

3 946,28

3 946,28

emisja akcji

0,00

0,00

0,00

0,00

podział wyniku za 2017 rok

0,00

2 179,98

-2 179,98

0,00

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2018

76 506,97

15 647,55

-12 083,58

80 070,94

STAN NA 01 STYCZNIA 2017

72 863,78

14 070,00

-16 389,65

70 544,13

0,00

0,00

3 500,06

3 500,06

3 643,19

0,00

0,00

3 643,19

0,00

0,00

0,00

0,00

76 506,97

14 070,00

-12 889,59

77 687,38

zysk / (strata)netto
emisja akcji
podział wyniku za 2016 rok
STAN NA 30 WRZEŚNIA 2017

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota

30.09.2018

30.09.2017

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem

4 655,71

4 330,35

60,52

6,19

-74,42

-174,61

0,00

0,00

56,44

30,28

Zmiana stanu zapasów

-1 894,71

-2 617,10

Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności

-5 857,72

-6 615,92

3 454,46

1 108,42

17,93

29,50

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej

418,22

-3 902,88

Podatek dochodowy (zapłacony) / otrzymane zwroty

398,79

19,33

19,43

-3 883,55

0,00

-37,07

-2 115,00

-8 395,57

Inwestycje w jednostkę zależną i stowarzyszoną

0,00

0,00

Wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji

0,00

0,00

Odsetki otrzymane

0,00

0,00

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek

0,00

0,00

Pozostałe wpływy inwestycyjne

0,00

0,00

-2 115,00

-8 432,64

3 543,86

7 598,99

-400,00

-2 250,00

0,00

6 540,00

-12,71

0,00

-770,16

-293,83

-55,87

-53,70

2 305,13

11 541,45

209,55

-774,74

325,17

1 348,55

0,00

0,00

534,72

573,81

Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach
Zysk / strata z udziałów z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych
zobowiązań
Pozostałe przepływy

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie wartości niematerialnych, oraz środków trwałych
Udzielone pożyczki

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki
Spłaty kredytów i pożyczek
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Spłata odsetek
Inne wydatki
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH
EKWIWALENTÓW
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC
OKRESU

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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INFORMACJE OGÓLNE, PODSTAWY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO I INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE
1

INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA, SIEDZIBA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Spółka Columbus Energy S.A. powstała w wyniku połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie (KRS 0000373608) z Columbus Energy Spółka Akcyjna (KRS 0000425536) oraz zmiany firmy
Spółki z Columbus Capital S.A. na Columbus Energy S.A. zarejestrowanego w dniu 18 marca 2016 roku przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Spółka otrzymała numer Regon: 241811803 dnia 22 grudnia 2010 roku oraz NIP: 9492163154,
nadany przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dnia 28 grudnia 2010 roku. Siedziba
Spółki mieści się w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Zgodnie ze Statutem Spółka może działać
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania działalności CE jest nieoznaczony.
Spółka Columbus Energy S.A. jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wprowadziła
pierwszą na rynku innowacyjną usługę dla klientów indywidualnych połączoną z długoterminowym
finansowaniem pod nazwą „Abonament na Słońce”, dzięki której klienci mogą oszczędzać od pierwszego dnia
bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Spółka oferuje pełny zakres usług przy zakupie i
instalacji paneli fotowoltaicznych: od projektu, poprzez finansowanie instalacji, jej fizyczny montaż, do
podłączenia do sieci oraz serwis. Firma specjalizuje się w instalacjach dachowych i gruntowych dla
gospodarstw domowych, oferując jako jedyna na rynku Gwarancję Totalną, czyli 15-letnią gwarancję na cały
system. W III kwartale Spółka wprowadziła nową ofertę - TESTUJ PRZEZ ROK - to propozycja skierowana
do klientów indywidualnych, którzy od 1 lipca 2018 r. zdecydują się na instalację produkującą prąd ze słońca
za gotówkę lub w abonamencie elastycznym. Po pełnym roku użytkowania instalacji fotowoltaicznej, a więc
od rozpoczęcia pracy licznika mogą oni zrezygnować z niej z pełnym zwrotem własnego wkładu
gotówkowego. W przypadku, gdy klient brał kredyt to Spółka spłaci całość zaciągniętego zobowiązania.
Columbus Energy S.A. zdemontuje instalację, a nieruchomość właściciela zostanie doprowadzona do stanu
sprzed montażu instalacji. Zdemontowane panele słoneczne oraz inwertery nie będą oferowane kolejnym
klientom Spółki, ale zostaną wykorzystane do budowy farmy fotowoltaicznej. Ponadto Spółka zamierza
rozwijać ofertę o nowe produkty w segmencie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej .
Celem Spółki na najbliższy czas jest ugruntowanie pozycji lidera w branży instalacji fotowoltaicznych
w Polsce.

1.2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres
sprawozdawczy. Zarząd Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza
faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Spółki w dającej się przewidzieć
przyszłości.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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1.3. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 30 września 2018 roku Spółka posiadała głosy i udziały w następujących jednostkach:
Ilość
posiadanych
udziałów (szt.)

Jednostka

Wartość
nominalna
udziałów (zł)

Udział w
kapitale
podstawowym

Ilość
posiadanych
głosów (szt.)

Udział w
głosach (%)

Jednostka zależna
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

2 000

200 000,00

100 %

2 000

100 %

Spółka posiada jedną spółkę zależną, co zostało przedstawione poniżej – Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
Firma spółki:

COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,

KRS:

625712

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

do dnia 30.09.2018 r,
Iwona Śmigiel

Prezes Zarządu

od dnia 01.10.2018 r,
Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Przedmiotem działalności Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. jest finansowanie sprzedaży umów
„Abonament na Słońce” i zarządzanie należnościami z nich wynikającymi oraz usługa pośrednictwa
finansowego na rzecz banków bezpośrednio finansujących klientów Spółki Columbus Energy S.A.. Spółka
zależna została utworzona na czas nieokreślony.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania finansowego
przedstawione zostały w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.
Spółki zależne stosują takie same, jak Spółka Columbus Energy S.A., metody wyceny aktywów i pasywów
oraz jednakowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

2.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki Columbus Energy S.A. zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” przy
zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości dla okresu bieżącego i porównawczego.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym
Spółki sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu
historycznego.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy, zakończony 30 września 2018 roku, nie
było przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta.
Prezentowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Spółki na
dzień 30 września 2018 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września 2018 roku.

2.2. NOWE STANDARDY, INTERPRETACJE I ICH ZMIANY

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2018

Szereg nowych Standardów, zmian do Standardów i Interpretacji nie jest jeszcze obowiązujący dla okresów
rocznych kończących się 31 grudnia 2018 r. i nie zostały one zastosowane w śródrocznym sprawozdaniu
finansowym.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Spółka zastosowała wymogi standardów MSSF 9 i MSSF 15 z wykorzystaniem zmodyfikowanego podejścia
retrospektywnego ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością,
Spółka zrezygnowała z przekształcenia danych porównywalnych. Dane na 31 grudnia 2017 roku oraz za
III kwartał 2018 roku zostały sporządzone w oparciu o MSR 39 i MSR 18.

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie
Standardów, zmian do Standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania
w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie. Spółka zastosuje Standardy, zmiany do istniejących Standardów
i interpretacje mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności od momentu ich wejścia w życie.

Standard

Krótki opis zmian

Data wejścia w życie

Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty
finansowe”

Zmiany dotyczą prawa wcześniejszej spłaty z negatywnym
wynagrodzeniem

1 stycznia 2019

MSSF 16 „Leasing”

Standard znosi rozróżnienie na leasing operacyjny i leasing
finansowy. Wszystkie umowy spełniające definicje leasingu
będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy.

1 stycznia 2019

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów,
zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania. Spółka zastosuje standardy, zmiany do istniejących
standardów i interpretacje mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności od momentu ich
wejścia w życie.

Krótki opis zmian

Data wejścia w życie

MSSF 14 „Odroczone salda z
regulowanej działalności”

Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji
odroczonych

Komisja Europejska
postanowiła nie rozpoczynać
procesu zatwierdzania tego
standardu do stosowania do
czasu wydania ostatecznej
wersji MSSF14

Zmiany do MSSF 10
„Skonsolidowane sprawozdania
finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięciach” –
Sprzedaż lub wniesienie aktywów

Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia
aktywów przez inwestora do spółki stowarzyszonej lub
wspólnego przedsięwzięcia

Data wejścia w życie została
odroczona do momentu
zakończenia prac
badawczych nad metoda
praw własności

Standard

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub
wspólnym przedsięwzięciem
MSSF 17 „Umowy
ubezpieczeniowe”

Zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się od
1 stycznia 2021 roku

1 stycznia 2021

Interpretacja KIMSF 23

Interpretacja dotyczy ujęcia księgowego w sytuacji
niepewności co do sposobu traktowania podatkowego
niektórych zdarzeń gospodarczych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2019 roku lup później

1 stycznia 2019

Zmiany do MSR 28 Inwestycje w
jednostkach stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięciach

obowiązuje od okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2019 roku. Dotyczy długoterminowego
zaangażowania w jednostki wyceniane metodą praw
własności

1 stycznia 2019

Usprawnienia MSSF 2015-2017

dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania
dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie
niezgodności i uściślenie słownictwa – obowiązujące od
okresów rocznych rozpoczynających i 1 stycznia 2019 roku
lub po tej dacie

1 stycznia 2019

Zmiany do MSR 19 Świadczenia
pracownicze

Zmiany dotyczą zmian, ograniczeń lub rozliczeń planów
dotyczących świadczeń pracowniczych. Obowiązujący w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2019 roku lub po tej dacie

1 stycznia 2019

Zmiany w zakresie referencji do
Założeń Koncepcyjnych w MSSF

Zmiana definicji

1 stycznia 2020

Zmiany do MSSF 6 "Połączenia
przedsięwzięć" - definicja
przedsięwzięcia

Zmiana definicji

1 stycznia 2020

Zmiany do MSR 1 oraz MSR 8 definicja terminu "istotny"

Zmiana definicji

1 stycznia 2020

2.3. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Od dnia 1 stycznia 2018 roku Spółka wprowadziła zmiany do stosowanych zasad rachunkowości w związku
z wejściem w życie nowych standardów rachunkowości: MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15
„Przychody z umów z klientami”.
Poniżej zaprezentowano główne założenia polityki rachunkowości przyjęte przez Spółkę w związku
z wdrożeniem nowych standardów.

2.4. MSSF 9 INSTRUMENTY FINANSOWE

Zgodnie z MSSF 9, klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona jest od modelu biznesowego zarządzania
aktywami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych składnika aktywów
finansowych. Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może
być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmieni się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi.
Standard wprowadza nowe kategorie aktywów finansowych:

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Składnik aktywów zalicza się do tej kategorii, jeśli spełnione są dwa warunki:
aktywa finansowe są utrzymane do uzyskania umownych przepływów pieniężnych oraz dla których
postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są
wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty głównej i odsetek od tej kwoty.
Spółka jako aktywa wycenianie w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje głównie należności
handlowe, udzielone i otrzymane pożyczki, gwarancje bankowe, lokaty bankowe oraz środki
pieniężne i ich ekwiwalenty.
Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Kategoria ta dotyczy aktywów utrzymywanych zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno
otrzymanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych,
a warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstanie w określonych terminach
przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od tej kwoty.
Spółka nie posiada aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Kategoria ta dotyczy aktywów, które nie spełniają kryteriów wyceny według zamortyzowanego kosztu lub
wartości godziwej przez inne całkowite dochody i są wycenianie według wartości godziwej przez zysk lub stratę.
Spółka nie posiada aktywów wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy.
Utrata wartości aktywów finansowych

MSSF 9 wprowadza nowe podejście do szacowania utraty wartości aktywów finansowych wycenianych
według zamortyzowanego kosztu. Model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych
w odróżnieniu od aktualnie stosowanego modelu wynikającego z MSR 39, który bazował na koncepcji strat
poniesionych.
Standard przewiduje 3-stopniową klasyfikację aktywów finansowych pod kątem ich utraty wartości:
Stopień 1 – salda, dla których nie nastąpiło znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu
początkowego ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną stratę w oparciu o prawdopodobieństwo
niewypłacalności w ciągu 12 miesięcy.
Stopień 2 – salda, dla których nastąpiło znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu
początkowego ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną stratę w oparciu o prawdopodobieństwo
niewypłacalności w ciągu całego okresu kredytowania.
Stopień 3 – salda ze stwierdzoną utratą wartości.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Należności handlowe homogeniczne/rozdrobione, które w oparciu o przeprowadzoną analizę portfelową
zostały ocenione jako należności, które nie utraciły wartości (stopień 1 i 2) – oszacowanie ewentualnych
odpisów aktualizacyjnych będzie oparte na wykorzystaniu matrycy odpisów w oparciu o dane historyczne
skorygowane o wpływ przyszłych czynników.
MSSF 9 nie zmienia kategorii zobowiązań finansowych.
Poniższa tabela prezentuje wpływ wdrożenia MSSF 9 na zmianę klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych
Spółce na dzień 1 stycznia 2018 roku:
Kategoria wyceny
Instrument finansowy

MSR 39

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

Pożyczki i należności

Należności handlowe

Pożyczki i należności

Środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania

Pożyczki i należności

Udzielone pożyczki

Pożyczki i należności

MSSF 9
Aktywa finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
Aktywa finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
Aktywa finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
Aktywa finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie

2.5. MSSF 15 PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI

Spółka stosuje zasady MSSF 15 z uwzględnieniem modelu 5 kroków w odniesieniu do analizy dotyczącej
ujmowania przychodów z umów z klientami
Wymogi identyfikacji umowy z klientem

Umowa z klientem spełnia swoją definicję, gdy zostaną spełnione wszystkie następujące kryteria: strony
umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków; Spółka jest w stanie
zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr i usług, które mają zostać przekazane; Spółka jest
w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra i usługi, które mają być przekazane; umowa ma treść
ekonomiczną oraz jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w
zamian za dobra i usługi, które zostaną przekazane klientowi.
Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia

W momencie zawarcia umowy Spółka dokonuje oceny dóbr i usług przyrzeczonych w umowie z klientem
i identyfikuje jako zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz
klienta, dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić lub grupy odrębnych dóbr
i usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam
charakter.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Ustalenie ceny transakcyjnej

W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią
zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem
Spółki będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr i usług na rzecz klienta.
Alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia

Spółka przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia (lub do odrębnego
dobra lub odrębnej usługi) w kwocie, która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z
oczekiwaniem Spółki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.
Ujęcie przychodów w momencie spełnienia zobowiązań do wykonania świadczenia

Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania
świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi (klient
uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów).
Przychody ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego
zobowiązania do wykonania świadczenia.
Spółka rozpoznaje przychód w momencie wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej u klienta
analogicznie jak w latach poprzednich.

2.6. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI

Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem w tym zakresie przedstawiane wyniki nie
odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.

2.7. ISTOTNE ZMIANY POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH, KWOTY MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA AKTYWA,
ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ
NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ, WYWIERANY WPŁYW LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

Wszelkie istotne zmiany pozycji sprawozdawczych po zakończeniu ostatniego rocznego okresu
sprawozdawczego tj. 2017 roku, zostały zaprezentowane w podstawowych częściach niniejszego
śródrocznego sprawozdania finansowego uzupełnionych dodatkową informacją zawartą w poszczególnych
notach objaśniających.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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2.8. ZMIANA SZACUNKÓW

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz
dokonania szacunków i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane
w sprawozdaniu finansowym. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych
czynników, w tym przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.
Oszacowania i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie.
Sporządzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga
wykorzystania pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu własnego osądu
przy stosowaniu przyjętych przez Spółkę zasad rachunkowości.
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości
szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na okres bieżący lub na
okresy przyszłe.
Wprowadzając nowy produkt do oferty Spółki – „Testuj przez rok”, Spółka przeprowadziła badanie
satysfakcji dotychczasowych klientów za pomocą wskaźnika oceny zadowolenia oraz chęci polecenia NPS.
Badanie NPS jest ogólnoświatowym sposobem mierzenia zadowolenia Klienta. Wynik może oscylować w
granicach -100 do +100. Uznaje się, że wynik dodatni to dobra ocena firmy, natomiast ten przewyższający
+50 to wynik bardzo dobry.
Uzyskane wyniki na poziomie 87 dla wszystkich instalacji upewniły Zarząd, że prawdopodobieństwo zwrotu
instalacji po roku użytkowania jest znikome.

Testy na utratę wartości aktywów trwałych

Zgodnie z postanowieniami MSR 36 „Utrata wartości aktywów” dla każdego składnika aktywów Spółka
ustala, czy na dzień kończący okres sprawozdawczy występują okoliczności (przesłanki) wskazujące na
wystąpienie utraty wartości któregokolwiek ze składników aktywów. Analiza utraty wartości aktywów
trwałych dokonywana jest poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodków wypracowujących
przepływy pieniężne. Analiza taka opiera się na szeregu istotnych założeń.
Spółka przeprowadziła test na utratę wartości na koniec 2017 roku. W wyniku połączenia Columbus Capital
Spółka Akcyjna z Columbus Energy Spółka akcyjna została ustalona wartość firmy. Wartość firmy stanowi
wartość modelu biznesowego prowadzonego przez Spółkę w postaci przyszłych korzyści ekonomicznych,
które zostaną zrealizowane w miarę rozwoju Spółki. Wartość firmy została alokowana do ośrodka
wypracowującego środki pieniężne, którym jest Spółka. Testowana wartość księgowa wartości firmy to
64.519.581,37 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wartość odzyskiwalna została oszacowana w oparciu o wartość
użytkową Spółki. Wartość użytkowa została oszacowana metodami zdyskontowanych przepływów

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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pieniężnych (DCF). Test nie wykazał konieczności dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.
Aby doszło do utraty wartości, stopa dyskonta musiałaby wzrosnąć powyżej 15 % przy nie zmienionych
pozostałych założeniach.
Kluczowe założenia przyjęte do oszacowania wartości użytkowej:
Przyjęto prognozę wewnętrzną Spółki na rok 2018,
Na kolejne 4 lata przyjęto dynamikę wzrostu EBITDA zgodną z dynamiką EBITDA z prognozy
finansowej przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 31 grudnia 2016 roku na okres 5 lat,
Nie wzięto pod uwagę wartości rezydualnej,
Dla potrzeb testu została zastosowana stopa procentowa 8,5 %.
W ocenie Spółki w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku nie wystąpiły przesłanki
zewnętrzne i wewnętrzne do przeprowadzenia testu z tytułu trwałej utraty wartości.

2.9. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku Spółka nie dokonała wykupu dłużnych papierów
wartościowych. Szczegóły Programu Emisji Obligacji zostały przedstawione w Nocie 15.
3

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

30.09.2018
Klient indywidualny - sprzedaż usług

30.09.2017
27 130,68

21 699,51

Klient biznesowy - sprzedaż usług

6 568,74

574,86

Sprzedaż towarów

1 817,28

135,63

35 516,71

22 410,00

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą montaży instalacji fotowoltaicznych dla klientów, w skład których
wchodzi także wartość zamontowanych urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.
4

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy ujęty w zysku / (stracie) netto:
30.09.2018

30.09.2017

Podatek bieżący:
bieżące zobowiązania podatkowe
korekty wykazane w bieżącym okresie w odniesieniu do
podatku z lat ubiegłych
Podatek odroczony
RAZEM PODATEK DOCHODOWY UJĘTY
W ZYSKU / (STRACIE) NETTO

725,86

830,29

0,00

0,00

-16,43

0,00

709,43

830,29

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Uzgodnienie teoretycznego podatku wynikającego z zysku/(straty) przed opodatkowaniem i ustawowej
stawki podatkowej do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w zysku/(stracie) netto
przedstawia się następująco:
30.09.2018
Zysk / (strata)przed opodatkowaniem
Podatek wyliczony według stawki 19 %
Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania
przychodów
Efekt podatkowy z pozostałych tytułów

30.09.2017
4 655,71

4 330,35

884,60

822,77

7,70

2,20

-182,87

5,32

0,00

0,00

709,43

830,29

efekt podatkowy od strat podatkowych ,od których nie było
ujętego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
OBCIĄŻENIE Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO

5

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportowe
przyjęte w
leasing

Inne rzeczowe
aktywa trwałe

Razem

01 STYCZNIA 2017
Wartość brutto

0,00

0,00

31,62

0,00

28,70

60,31

Umorzenie

0,00

0,00

14,36

0,00

20,20

34,55

Zwiększenia

0,00

0,00

5,02

102,00

20,52

127,53

Amortyzacja

0,00

0,00

2,34

10,20

4,34

16,88

WARTOŚĆ
KSIĘGOWA NETTO
31 GRUDNIA 2017

0,00

0,00

19,94

91,80

24,67

136,41

Wartość brutto

0,00

0,00

36,63

102,00

49,21

187,84

Umorzenie

0,00

0,00

16,69

10,20

24,54

51,43

WARTOŚĆ
KSIĘGOWA NETTO

0,00

0,00

19,94

91,80

24,67

136,41

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportowe
przyjęte w
leasing

Inne rzeczowe
aktywa trwałe

Razem

01 STYCZNIA 2018
Wartość brutto

0,00

0,00

36,63

102,00

49,21

187,84

Umorzenie

0,00

0,00

16,69

10,20

24,54

51,43

Zwiększenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortyzacja

0,00

0,00

3,59

15,30

4,47

23,36

0,00

0,00

16,35

76,50

20,20

113,05

Wartość brutto

0,00

0,00

36,63

102,00

49,21

187,84

Umorzenie

0,00

0,00

20,28

25,50

29,01

74,79

WARTOŚĆ
KSIĘGOWA NETTO

0,00

0,00

16,35

76,50

20,20

113,05

WARTOŚĆ
KSIĘGOWA NETTO
30 WRZEŚNIA 2018

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.

18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COLUMBUS ENERGY S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

6

Wartość firmy

WNIP pozostałe

Razem

01 STYCZNIA 2017
Wartość brutto

64 571,88

160,60

64 732,48

Umorzenie

0,00

88,69

88,69

Zwiększenia

0,00

129,91

129,91

Zmniejszenia

0,00

101,61

101,61

Amortyzacja

0,00

13,31

13,31

64 571,88

86,90

64 658,78

64 571,88

290,51

64 862,39

0,00

203,61

203,61

64 571,88

86,90

64 658,78

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
31 GRUDNIA 2017

0,00

Wartość brutto
Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

Wartość firmy

WNIP pozostałe

Razem

01 STYCZNIA 2018
Wartość brutto

64 571,87

105,42

64 677,28

Umorzenie

0,00

18,51

18,51

Zwiększenia

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

Amortyzacja

0,00

37,17

37,17

64 571,87

49,74

64 621,61

64 571,87

105,42

64 677,28

0,00

55,68

55,68

64 571,87

49,74

64 621,61

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
30 WRZEŚNIA 2018

0,00

Wartość brutto
Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE

7

NAZWA

30.09.2018

New Energy Investments Sp. z o.o.
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

31.12.2017
3 641,00

3 641,00

200,00

200,00

30.09.2018
BO
Nabycie udziałów
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału
BZ

31.12.2017
3 841,00

3 841,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 841,00

3 841,00

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Spółka objęła w spółce Columbus Energy Finanse wszystkie udziały tj. 2.000 udziałów o wartości 100,00 zł
każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym, co daje 100 % udziałów w kapitale
zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu.
Spółka posiada w Spółce New Energy Investments Sp. z o.o. łącznie 18 udziałów, tj. 31 % w kapitale
zakładowym.
8

POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
30.09.2018

31.12.2017

Pozostałe aktywa finansowe, w tym:
- Udziały i akcje dostępne do sprzedaży
- Udzielone pożyczki

0,00

0,00

15 763,69

13 337,19

- Gwarancja bankowa
RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE

500,00

500,00

16 263,69

13 837,19

Gwarancja bankowa – wartość środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości
500 tys. złotych i obejmuje zabezpieczenie wierzytelności do 21.04.2020 roku.
Udzielone pożyczki – są to przede wszystkim pożyczki udzielone Spółce zależnej Columbus Energy Finanse
Sp. z o.o. przeznaczone na finansowanie sprzedaży umów „Abonament na Słońce”. Oprocentowanie tych
pożyczek zostało ustalone w następujący sposób: „pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy
procentowej WIBOR 12M i marży pożyczkodawcy w wysokości 8 % w skali rocznej, ale nie więcej i nie mniej
niż kwota faktycznych odsetek otrzymanych przez pożyczkobiorcę z tytułu umów »Abonament na Słońce«
o wartości określonej w załączniku do umowy”. Wartość godziwa udzielonych pożyczek nie różni się istotnie
od ich wartości księgowej.

9

NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
30.09.2018

1.Należności handlowe brutto

31.12.2017

13 890,83

10 203,98

-33,10

-33,10

13 857,73

10 170,88

57,02

25,90

3. Należności z tytułu podatku VAT

558,79

725,13

4. Kaucje, wadia

859,44

105,18

0,00

52,49

2 063,75

712,60

72,07

31,39

17 468,80

11 823,57

Odpis aktualizujący
Należności handlowe netto
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe

5. Należności z tytułu PCC
6.Zaliczki na dostawy i usługi
7. Pozostałe należności
NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
RAZEM

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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30.09.2018
1.Należności handlowe brutto

31.12.2017

13 890,83

Odpis aktualizujący

10 203,98

-33,10

-33,10

13 857,73

10 170,88

57,02

25,90

3. Należności z tytułu podatku VAT

558,79

725,13

4. Kaucje, wadia

859,44

105,18

0,00

52,49

2 063,75

712,60

72,07

31,39

17 468,80

11 823,57

Należności handlowe netto
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe

5. Należności z tytułu PCC
6.Zaliczki na dostawy i usługi
7. Pozostałe należności
NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
RAZEM

Odpisem aktualizującym obejmuje się należności w oparciu o indywidualną analizę, przy czym:
w przypadku klientów w ramach programów dotacyjnych termin płatności uzależniony jest od
otrzymania finansowania;
w pozostałych przypadkach należności przeterminowane powyżej 180 dni do wysokości nie objętej
zabezpieczeniem oraz należności odsetkowe przeterminowane powyżej 90 dni.
Wartość godziwa należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.

10

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
30.09.2018

31.12.2017

Środki pieniężne w banku i w kasie

534,72

325,17

RAZEM

534,72

325,17

11

KAPITAŁ WŁASNY
11.1. KAPITAŁ PODSTAWOWY
Liczba akcji (w szt.)

Akcje zwykłe wartość
nominalna (w zł)

Razem (w tys. zł)

01 STYCZNIA 2017

283 359 139

0,27

76 506,97

30 WRZEŚNIA 2018

40 479 877

1,89

76 506,97

Wszystkie akcje wykazane w kapitale podstawowym były wyemitowane i zarejestrowane na dzień kończący
okres sprawozdawczy. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych przez CE akcji
odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CE.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Ilość akcji

Akcjonariusz

Liczba głosów na
Walnym
Zgromadzeniu

Procentowy udział
w kapitale
zakładowym

Procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu

Dawid Zieliński *

93 859 432

93 859 432

33,12 %

33,12 %

January Ciszewski **

89 511 254

89 511 254

31,59 %

31,59 %

Paweł Szymula ***

21 664 030

21 664 030

7,65 %

7,65 %

Marek Sobieski

17 719 477

17 719 477

6,25 %

6,25 %

Inven Group Sp. z o.o. ****

13 493 293

13 493 293

4,76 %

4,76 %

Paweł Urbański ****

725 000

725 000

0,26 %

0,26 %

Janusz Sterna ****

725 000

725 000

0,26 %

0,26 %

45 661 653

45 661 653

16,11 %

16,11 %

283 359 139

283 359 139

100,00 %

100,00 %

Pozostali akcjonariusze
RAZEM

* pośrednio przez Prime2 S.A., w której 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

W dniu 4 października 2018 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 28 września 2018
r. wpisu scalenia akcji Spółki na podstawie podjętej w dniu 8 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 21/05/2018.
Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmienia się wartość nominalną akcji Spółki Columbus Energy S.A.
na 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji
wynoszącej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki
wszystkich serii z liczby 283 359 139 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
sto trzydzieści dziewięć) do liczby 40 479 877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego
oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje
dotychczasowe uprawnienia. Scalenie akcji nastąpi w stosunku 7:1, to jest 7 (siedem) akcji zwykłych na
okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda zostanie wymienionych na
1

(jedną)

akcję

zwykłą

na

okaziciela

Spółki

o

wartości

nominalnej

1,89

zł

(jeden

złoty

i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw
akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym
zostanie zawarta umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże nieodpłatnie akcje
Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych
niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o
nowej wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Uprawnienia Podmiotu
Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości nominalnej

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która
będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja
wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie
dojść do skutku. Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje serii A1.
Zarząd Spółki podjął działania mające na celu dokonanie scalenia akcji Emitenta w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. oraz realizuje procedurę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

11.2. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

Wskaźnik dywidendy na akcję wylicza się jako iloraz dywidendy przypadającej na akcjonariuszy Spółki oraz
liczby akcji zwykłych na dzień dywidendy: za lata 2016 i 2017 Spółka nie wypłacała dywidendy.
Propozycja podziału zysku za rok 2017
Zgodnie z propozycją Zarządu CE osiągnięty przez Spółkę w 2017 roku zysk netto został przekazany na
kapitał zapasowy.
12

KREDYTY I POŻYCZKI
30.09.2018

DŁUGOTERMINOWE:
Kredyty bankowe

31.12.2017
2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

Pożyczki

2 000,00

2 000,00

KRÓTKOTERMINOWE:

6 786,24

3 888,87

Kredyty bankowe

5 860,66

3 780,66

925,58

108,21

8 786,24

5 888,87

Pożyczki
RAZEM

Wartość godziwa kredytów i pożyczek nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Zmianę stanu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku przedstawia
poniższa tabela:
30.09.2018
STAN NA POCZĄTEK OKRESU

31.12.2017
5 888,87

0,00

3 352,96

8 606,37

455,59

2 717,50

0,00

0,00

8 786,24

5 888,87

Zmiana stanu kredytów i pożyczek:
- zaciągnięcie
- spłata
- zmiana wyceny
STAN NA KONIEC OKRESU

13

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
30.09.2018

OBLIGACJE:

31.12.2017

11 075,00

11 097,99

Seria A

1 115,00

1 123,43

Seria B

4 335,00

4 337,17

Seria C

1 090,00

1 106,56

Seria D

4 535,00

4 530,83

236,42

434,39

KOSZTY OBSŁUGI OBLIGACJI:
Seria A

22,14

53,34

Seria B

55,62

137,04

Seria C

21,56

22,72

Seria D

137,10

221,29

RAZEM

10 838,58

10 663,60

5 466,34

10 663,60

w tym część długoterminowa

Dnia 2 marca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A.
Dokonano przydziału 1.115 (jeden tysiąc sto piętnaście) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii
A, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 1.115.000 zł (jeden milion
sto piętnaście tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez dwudziestu inwestorów.
Oprocentowanie Obligacji serii A w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9,20%
(dziewięć procent 20/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka
wykupi Obligacje serii A w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej. Obligacje serii A są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi,
określony został na dzień 1 marca 2019 roku.
W dniu 30 marca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii
B. Dokonano przydziału 4.335 (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) sztuk obligacji na okaziciela

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 4.335.000 zł (cztery
miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez 172 inwestorów.
Oprocentowanie Obligacji serii B w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9,20%
(dziewięć procent 20/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka
wykupi Obligacje serii B w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej. Obligacje serii B są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi,
określony został na dzień 29 marca 2019 r.
W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii C
Dokonano przydziału 1.090 (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) sztuk obligacji na okaziciela serii
C o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 1.090.000 zł (jeden milion
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez 5 inwestorów.
Oprocentowanie Obligacji serii C w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8,40%
(osiem procent 40/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka wykupi
Obligacje serii C w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje serii C są zabezpieczone.
Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 26 lipca 2019 roku.
W dniu 5 października 2017 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii D.
Dokonano przydziału 4.535 (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii D.
Oprocentowanie Obligacji serii D w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło
8,40% (osiem procent 40/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka
wykupi Obligacje serii D w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje serii D są zabezpieczone.
Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 4 października 2019 roku.

14

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym wykazują
następujące kwoty:
30.09.2018

30.09.2017

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy
- przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy

0,00

0,00

RAZEM

0,00

0,00

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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30.09.2018

30.09.2017

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy
- przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy

141,05

128,99

RAZEM

141,05

128,99

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
AKTYWA Z TYTUŁU
ODROCZONEGO
PODATKU
DOCHODOWEGO
STAN NA
1 STYCZNIA 2017
Obciążenie / (uznanie)
zysku / straty netto
STAN NA
31 GRUDNIA 2017
Obciążenie / (uznanie)
zysku / straty netto
STAN NA
30 WRZEŚNIA 2018
ZOBOWIAZANIA Z
TYTUŁU
ODROCZONEGO
PODATKU
DOCHODOWEGO
STAN NA
1 STYCZNIA 2017
Obciążenie / (uznanie)
zysku / straty netto
STAN NA
31 GRUDNIA 2017
Obciążenie / (uznanie)
zysku / straty netto
STAN NA
30 WRZEŚNIA 2018

Niewypłacone
wynagrodzenia

Zobowiązania
z tytułu
leasingu
finansowego

0,00

0,00

6,30

50,86

0,00

13,30

70,46

9,93

0,00

-6,30

-14,26

0,00

11,65

1,02

9,93

0,00

0,00

36,60

0,00

24,95

71,48

3,78

10,55

0,00

-30,13

0,00

-0,03

-15,83

13,71

10,55

0,00

6,47

0,00

24,92

55,65

Niewypłacone
wynagrodzenia

Zobowiązania
z tytułu
leasingu
finansowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,80

7,80

0,00

1,61

6,18

0,00

82,54

102,34

192,67

0,00

1,61

6,18

0,00

82,54

110,14

200,47

0,00

-1,61

-6,18

0,00

-40,02

44,05

-3,77

0,00

0,00

0,00

0,00

42,52

154,19

196,70

Odpis
aktualizujący

Opłaty
instalacyjne

Koszty
obsługi
obligacji

Rezerwy

Rezerwy

Koszty
obsługi
obligacji

Naliczone
odsetki

Naliczone
odsetki

Razem

Razem

Spółka wycenia aktywa z tytułu podatku odroczonego przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą
stosowane na moment przewidywanego zrealizowania składnika aktywów, przyjmując za podstawę przepisy
podatkowe, które obowiązywały na dzień kończący okres sprawozdawczy.
15

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
30.09.2018

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH UJĘTE
W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Z TYTUŁU:
- odprawy emerytalne
- wynagrodzenia bieżące
- rezerwy na urlopy
RAZEM

31.12.2017

3,02

3,02

124,34

67,91

31,05

31,05

158,41

101,98

3,02

3,02

155,39

98,95

w tym:
– część długoterminowa
– część krótkoterminowa

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zależy od szeregu czynników określanych
metodami aktuarialnymi przy wykorzystaniu pewnych założeń. Wszelkie zmiany założeń wpływają na
wartość księgową zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych.

16

ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
30.09.2018

Zobowiązania handlowe

31.12.2017
3 706,49

606,81

Przychody przyszłych okresów

447,12

629,64

Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym:

194,58

200,93

– zus i podatki

116,29

43,58

- zobowiązania z tytułu leasingu

70,84

83,55

- pozostałe zobowiązania

7,45

18,98

- sprawy sądowe

0,00

54,82

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:

0,00

103,78

- niezafakturowane wykonane świadczenia na rzecz Spółki

0,00

103,78

4 348,19

1 541,16

RAZEM ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA
w tym:
długoterminowe

64,98

66,55

krótkoterminowe

4 277,35

1 474,61

W pozycji przychody przyszłych okresów prezentowane są otrzymane od klientów zaliczki lub zadatki na
poczet wykonania montaży instalacji fotowoltaicznych.

17

INSTRUMENTY FINANSOWE
17.1. KATEGORIE I KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

AKTYWA FINANSOWE:
Kategorie instrumentów finansowych

Klasy instrumentów
finansowych

Aktywa finansowe
wycenianie w
wartości godziwej
przez wynik
finansowy

Aktywa finansowe
wycenianie w
wartości godziwej
przez inne całkowite
dochody

Aktywa finansowe
wycenianie według
zamortyzowanego
kosztu

Razem

STAN NA 31 GRUDNIA 2017
Zabezpieczenie gwarancji

0,00

0,00

500,00

500,00

Należności handlowe

0,00

0,00

12 410,81

12 410,81

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

0,00

0,00

113,73

113,73

Udzielone pożyczki

0,00

0,00

15 191,65

15 191,65

RAZEM

0,00

0,00

28 216,19

28 216,19

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Kategorie instrumentów finansowych

Klasy instrumentów
finansowych

Aktywa finansowe
wycenianie w
wartości godziwej
przez wynik
finansowy

Aktywa finansowe
wycenianie w
wartości godziwej
przez inne całkowite
dochody

Aktywa finansowe
wycenianie według
zamortyzowanego
kosztu

Razem

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2018
Zabezpieczenie gwarancji

0,00

0,00

500,00

500,00

Należności handlowe

0,00

0,00

13 857,73

12 410,81

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

0,00

0,00

534,72

113,73

Udzielone pożyczki

0,00

0,00

15 763,69

15 191,65

RAZEM

0,00

0,00

30 656,14

28 216,19

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Klasy instrumentów finansowych

Zobowiązania finansowe
wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu

Razem

STAN NA 31 GRUDNIA 2017
Kredyty i pożyczki

8 372,22

8 372,22

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze
finansowym

2 087,13

2 087,13

10 695,35

10 695,35

79,36

79,36

21 234,06

21 234,06

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu
RAZEM

Klasy instrumentów finansowych

Zobowiązania finansowe
wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu

Razem

30 WRZEŚNIA 2018
Kredyty i pożyczki

8 786,21

5 888,87

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze
finansowym

3 706,49

606,81

10 838,58

10 663,60

70,84

83,55

23 402,13

17 242,83

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu
RAZEM

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ

Instrumenty finansowe wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej są
analizowane pod względem procedur wyceny. Hierarchia procedur wyceny została ustalona następująco:
Poziom 1 – Ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów bądź
zobowiązań.
Poziom 2 – Dane wejściowe inne niż notowania objęte zakresem ww. poziomu możliwe do stwierdzenia lub
zaobserwowania dla składnika aktywów bądź zobowiązań, bezpośrednio (tzn. w postaci cen) lub pośrednio
(tzn. na podstawie wyliczeń opartych na cenach).
Poziom 3 – Dane wejściowe dla wyceny składnika aktywów bądź zobowiązań, które nie są oparte na
możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane niemożliwe do zaobserwowania).
Wartość godziwą instrumentów finansowych niestanowiących przedmiotu obrotu na aktywnym rynku
określa się przy zastosowaniu odpowiednich technik wyceny. Takie techniki wyceny optymalizują
wykorzystanie możliwych do zaobserwowania danych rynkowych tam, gdzie są one dostępne i polegają w jak
najmniejszym stopniu na szacunkach poczynionych, specyficznych dla danej jednostki.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu zostały wycenione według wartości godziwej w oparciu o ceny
rynkowe (poziom 1). Spółka posiadała aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej jedynie na
1 stycznia 2015 roku.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ze względu na brak możliwości rzetelnego określenia wartości
godziwej wyceniany były według kosztu.

POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW I STRAT UJĘTE W SPRAWOZDANIU Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

ZA OKRES ZAKOŃCZONY
30 WRZEŚNIA 2018

Aktywa/zobowiązania
Aktywa/zobowiązania
finansowe
finansowe wycenianie
wycenianie w
w wartości godziwej
wartości godziwej
przez inne całkowite
przez wynik
dochody
finansowy

Zobowiązania
finansowe
wyceniane wg
zamortyzowanego
kosztu

Razem

Przychody/(koszty) z tytułu
odsetek ujęte w:

0,00

0,00

pozostałych przychodach

0,00

0,00

811,51

811,51

kosztach finansowych

0,00

0,00

-886,94

-886,94

ujęte w:

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałych przychodach

0,00

0,00

0,00

0,00

kursowych ujęte w:

0,00

0,00

-44,20

-44,20

pozostałych przychodach

0,00

0,00

20,57

20,57

kosztach finansowych

0,00

0,00

-64,78

-64,78

RAZEM

0,00

0,00

-119,64

-119,64

-75,43

-75,43

Przychody z tytułu spisanych
przedawnionych zobowiązań

Zyski/(straty) z tytułu różnic

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31
GRUDNIA 2017

Aktywa/zobowiązania
Aktywa/zobowiazania
finansowe
finansowe wycenianie
wycenianie w
w wartości godziwej
wartości godziwej
przez inne całkowite
przez wynik
dochody
finansowy

Zobowiązania
finansowe
wyceniane wg
zamortyzowanego
kosztu

Razem

Przychody / (koszty) z tytułu
odsetek ujęte w:

0,00

0,00

pozostałych przychodach

0,00

0,00

537,05

537,05

kosztach finansowych
Przychody z tytułu spisanych
przedawnionych zobowiązań

0,00

0,00

-713,90

-713,90

ujęte w:

0,00

0,00

15,36

15,36

Pozostałych przychodach

0,00

0,00

15,36

15,36

kursowych ujęte w:

0,00

0,00

-106,22

-106,22

przychodach finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

kosztach finansowych

0,00

0,00

-106,22

-106,22

RAZEM

0,00

0,00

-804,76

-804,76

-713,90

-713,90

Zyski / (straty) z tytułu różnic

18

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
18.1. CZYNNIKI RYZYKA FINANSOWEGO

Działalność prowadzona przez Spółkę naraża ją na następujące ryzyka finansowe: ryzyko płynności (ryzyko
pozyskania finansowania i finansowania klientów, ryzyko spłaty zobowiązań) ryzyko kredytowe, ryzyko
zmian stopy procentowej i ryzyko walutowe.
(a)

ryzyko płynności

Ryzyko pozyskania finansowania i finansowania klientów
W 2017 roku sprzedaż instalacji fotowoltaicznych oparta była o program abonamentowy, gdzie prawie 100%
instalacji finansowane było przez spółkę córkę Columbus Energy Finanse. W pierwszym półroczu 2018 roku
Spółka podpisała umowy współpracy z nowymi partnerami finansowymi tj. Bank Credit Agricole S.A., Alior
Bank S.A., Open Finance, Idea Leasing, u których Spółka znajduje finansowanie dla klientów na 100%
wartości instalacji. Od 2018 roku ponad 95% zawartych umów z klientami Spółki finansowane jest
bezpośrednio przez instytucje finansowe. Taki model biznesu pozwoli na zmniejszanie ryzyka finansowania
klientów przez Spółkę. Zarząd Spółki na bieżąco określa cele i warunki brzegowe działalności montażowej,
tak aby utrzymać bezpieczną strukturę finansowania klientów i nie doprowadzić do zbytniej koncentracji
klientów finansowanych ze środków własnych.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Ryzyko spłaty zobowiązań
W ramach prowadzonej działalności Spółka korzysta z kapitału obcego, głównie obligacji i kredytów
bankowych. Dodatkowo Spółka posiłkuje się krótkimi pożyczkami, najczęściej od pomiotów powiązanych, co
związane jest głównie z potrzebą zapewnienia płynności lub nagłym wzrostem zapotrzebowania na kapitał
obrotowy w sytuacji np. możliwości zakupu dużej partii materiałów w okazyjnych cenach. Zarządzenie
ryzykiem obejmuje głównie zaciąganie tego typu pożyczek w charakterze wyłącznie pożyczek celowych, dla
których zapewnione źródło spłaty, ale niedopasowane w czasie (np. zawarta już, ale jeszcze niezrealizowana
umowa).
Zobowiązania finansowe

30.09.2018

31.12.2017

W terminie zapłaty do:
3 m-cy

4 572,15

555,10

6 m-cy

5 455,04

0,00

12 m-cy

6 960,75

622,90

2 lat

4 555,18

0,00

Powyżej 2 lat

2 035,32

0,00

Proces zarządzania ryzykiem utraty płynności w Spółce zakłada między innymi efektywne monitorowanie
i raportowanie pozycji płynnościowej. Podejmowane są wyprzedzająco różnego rodzaju działania
prewencyjne (zaciąganie pożyczek, przesuwanie wydatków kosztowych, ograniczanie inwestycji ze
sprzedaży Abonamentowej) w sytuacji zagrożenia utraty płynności lub w celu utrzymywania odpowiedniego
poziomu gotówki.
(b)

ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe obejmuje:
udzielone pożyczki
należności handlowe,
środki pieniężne i lokaty bankowe,

Ryzyko niewywiązywania się klientów z zaciągniętych pożyczek wobec Columbus Energy Finanse
i w konsekwencji ryzyko braku pełnej spłaty pożyczek udzielonych przez Columbus Energy do Columbus
Energy Finanse
Columbus Energy Finanse zaciągnęła pożyczki w spółce matce Columbus Energy, aby móc z kolei udzielać
pożyczek klientom korzystającym w produktu Abonament na Słońce. Istnieje ryzyko, że klienci, którzy
skorzystali z udzielanego przez Columbus Energy Finanse finansowania nabycia instalacji mogą nienależycie
wywiązywać się ze zobowiązań. Zdarzenie takie w przyszłości miałoby negatywny wpływ na płynność Spółki,
ponieważ spłata zobowiązań przez Columbus Energy Finanse wobec Spółki matka jest ściśle powiązana

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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i zależna od spłaty zobowiązań klientów z tytułu Abonamentu na Słońce wobec Columbus Energy Finanse.
Zarządzanie ryzykiem obejmuje: szczegółowy scoring zdolności kredytowej klienta przed udzieleniem
finansowania oraz zabezpieczenie w formie umowy przewłaszczenia na instalacji.
Ryzyko spłaty należności handlowych
W segmencie klientów indywidualnych należności obejmują należności wymagane bezpośrednio od klientów
i należności, które spłacane są za pośrednictwem spółki Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. (w sprzedaży
abonamentowej). W obu przypadkach ryzyko braku spłaty jest bardzo niskie. Należności od klientów mają
charakter sporadyczny, dlatego że Spółka wymaga przedpłaty przed montażem od klientów w sprzedaży
bezpośredniej, gotówkowej.
W przypadku klientów dużych, z segmentu klienci instytucjonalni, Spółka wymaga przedpłaty całości za
określone etapy prac lub zapłaty zaliczki.
Należności finansowe

30.09.2018

31.12.2017

Osoby fizyczne

1 722,10

893,10

Firmy

8 844,12

250,20

Instytucje

1 443,32

262,10

Ryzyko lokowania środków pieniężnych
Ryzyko kredytowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest ograniczone, ponieważ Spółka
lokuje swoje środki pieniężne w bankach wyłącznie o ugruntowanej pozycji rynkowej. W 2018 roku jest to
PKO BP.
Bank
PKO BP

(c)

Rating

Agencja ratingująca

Short-term deposits rating P-1

Moody’s

ryzyko zmian stopy procentowej

W 2018 roku Spółka posiada kredyty odnawialne oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej:
Pekao S.A. – do 4 000 tys. zł (na dzień sporządzenia raportu saldo kredytu wynosi 1 395 tys. zł),
BOŚ S.A. – do 3 000 tys. zł (na dzień sporządzenia raportu saldo kredytu wynosi 2 548 tys. zł),
BOŚ S.A. – do 1 300 tys. zł (na dzień sporządzenia raportu saldo kredytu wynosi 1 179 tys. zł).
Ryzyko zmian stopy procentowej w zakresie zobowiązań finansowych z uwagi na niską kwotę zobowiązań
jest niewielkie

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe związane jest w Spółce jedynie z zakupami instalacji fotowoltaicznych.
Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań w walucie obcej.
19

POZYCJE WARUNKOWE
19.1. SPRAWY SĄDOWE

Przeciwko Spółce toczą się sprawy na łączna kwotę 94 tys. zł z powództwa Parafii Świętej Rodziny oraz
klientów indywidualnych. W ocenie Zarządu, biorąc pod uwagę argumenty prawne i faktyczne, mało
prawdopodobne jest, że Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz wyżej wymienionych Podmiotów.
Roszczenia byłego akcjonariusza – Doroty Denis-Brewczyńskiej
W dniu 7 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie
Wydział I Cywilny zawezwanie do próby ugodowej od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej, w sprawie o zapłatę
odszkodowania w wysokości określonej na kwotę 9.471.283,00 zł wraz z kosztami zawarcia ugody,
wskazanymi na kwotę 25.300,00 zł w związku z rzekomym, nienależytym wykonaniem umowy inwestycyjnej,
której elementem wykonawczym według Wnioskodawcy miała być umowa sprzedaży akcji Spółki, zawarta
przez Spółkę z Panią Denis-Brewczyńską w dniu 24 marca 2014 r., w wyniku której Spółka nabyła 1.853.480
sztuk akcji własnych za cenę 0,03 zł (trzy grosze) celem ich dalszej odsprzedaży, przy czym nienależyte
wykonanie sprowadza się, według oświadczenia Wnioskodawcy, do braku realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, polegającego na uzyskaniu pozycji dominującej w spółce Columbus Energy Spółka Akcyjna
(KRS 0000425536), co ostatecznie nastąpiło w styczniu 2016 roku poprzez połączenie obu Spółek. Zarząd
Jednostki dominującej oświadczył, iż nie zawrze ugody z Wnioskodawcą, gdyż zgłoszone roszczenie uważa
za bezzasadne, zarówno co do powodu, jak i jego wysokości, z następujących powodów:
Spółka nie miała zawartej żadnej umowy inwestycyjnej z Panią Denis-Brewczyńską do umowy sprzedaży
akcji z dnia 24 marca 2014 r, która miałaby być rzekomo złamana i jest podstawą wnoszonego przez
byłego akcjonariusza przeciwko Spółce roszczenia. Porozumienie inwestycyjne zawarte było wyłącznie
pomiędzy akcjonariuszami Spółki, a Jednostka Dominująca, nie był jego stroną. W związku z czym
jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Spółki z tytułu tego Porozumienia nie mają podstaw prawnych;
w Ugodzie z dnia 11 marca 2015 r. (EBI nr 14/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) Pani Dorota DenisBrewczyńska zrzekła się wszelkich roszczeń pieniężnych wobec Spółki (§ 9 ust. 1 Ugody). Ponadto w § 9
ust. 6 zobowiązała się, że ani osobiście ani przez podmioty powiązane, ani przez osoby powiązane
(określone w § 9 ust. 10 Ugody), wszczynać, inicjować, inspirować, ani prowadzić jakichkolwiek procesów
lub postępowań sądowych (cywilnych lub karnych), administracyjnych, kontrolnych lub podatkowych,
których celem lub skutkiem byłoby dochodzenie jakichkolwiek roszczeń albo wyciągnięcie sankcji w
związku z działaniami związanymi ze Spółką.

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.

33

20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COLUMBUS ENERGY S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU
20.1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO – SPÓŁKA JAKO LEASINGOBIORCA
(KORZYSTAJĄCY)

Spółka użytkuje część samochodów w ramach leasingu finansowego. Okres obowiązywania umów
leasingowych wynosi 5 lat (5 lat w roku 2022). Spółka ma możliwość zakupu wynajmowanych samochodów
za 1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu. Oprocentowanie umów wynosi 1,65 %. Zobowiązania
Spółki wynikające z umów leasingu zabezpieczone są wekslem własnym in blanco.
30.09.2018

31.12.2017

Minimalne opłaty leasingowe

69,82

90,81

Kwota zdyskontowanych przepływów

70,84

83,55

5,85

7,26

Przyszłe odsetki

21

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Spółka posiada dwóch znaczących inwestorów, którymi są:
Dawid Zieliński posiadający 33,12 % akcji w kapitale zakładowym działający poprzez Spółkę Prime2
S.A., w której posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym
January Ciszewski posiadający 31,59 % akcji w kapitale zakładowym działający poprzez spółki 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.
Transakcje z pomiotami powiązanymi dotyczą:
transakcji ze znaczącym inwestorem,
transakcji z jednostką stowarzyszoną,
transakcji z jednostką zależną,
transakcji z pozostałymi jednostkami powiązanymi, którymi są podmioty kontrolowane przez
znaczących inwestorów lub Zarząd Spółki.
Sprzedaż usług

Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Zakup usług

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

Znaczący inwestor
JR HOLDING S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

0,00

0,00

390,11

395,46

Prime2 S.A.

0,00

0,00

48,60

87,64

Inven Group Sp. z o.o.

0,00

0,00

45,00

0,00

Columbus Tax Sp. z o.o.

0,00

0,00

0,81

11,80

Polsyntes Sp. z o.o.

0,00

0,00

4,50

0,00

Art -Tech Łukasz Kaleta

0,00

0,00

0,00

0,00

MS Services Sp. z o.o.

0,00

0,00

19,64

0,00

Lunacosta Ltd

0,00

0,00

0,00

0,00

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

4,33

26,57

160,00

0,00

Pozostałe jednostki powiązane

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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Należności od podmiotów powiązanych
Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

Zobowiązania na rzecz podmiotów
powiązanych
Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

Znaczący inwestor
JR HOLDING S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

0,59

0,00

0,00

0,00

Prime2 S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

6,15

0,00

0,00

0,00

Pozostałe jednostki powiązane
Inven Group Sp. z o.o.
Columbus Tax Sp. z o.o.

0,00

0,00

0,00

0,00

12,18

0,00

0,00

0,00

Art -Tech Łukasz Kaleta

0,00

0,00

0,00

0,00

MS Services Sp. z o.o.

0,00

0,00

0,00

1,55

Lunacosta Ltd

0,00

0,00

0,00

0,00

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

0,00

0,00

1,03

0,00

Polsyntes Sp. o.o.

Zestawienie otrzymanych pożyczek:
Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018
Pragma Plus Sp. J.
Sobieski Marek
Sterna Janusz

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017

607,20

0,00

2 238,36

2 108,21

80,00

0,00

Zestawienie udzielonych pożyczek:
Okres zakończony
30 WRZEŚNIA 2018
Columbus Energy Finanse sp. z o.o.

22

15 236,93

Okres zakończony
31 GRUDNIA 2017
12 329,17

ZDARZENIA PO DNIU KOŃCZĄCYM OKRES SPRAWOZDAWCZY

W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Spółki podpisał obustronnie dwie umowy z Gminą Dobra.
Przedmiotem zamówienia obu umów jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie
i montażu 154 solarnych systemów grzewczych oraz 282 instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących
energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Zakończenie robót i wykonanie całości Przedmiotu obu
Umów ma nastąpić nie później niż w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. Łączna wartość zawartych umów
opiewa na kwotę 7 227 511,80 zł brutto.
W dniu 19 października 2018 roku Zarząd Spółki podpisał obustronnie aneks do umowy kredytu obrotowego
z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest kredytem odnawialnym na kwotę
3 000 000,00 PLN, jest przeznaczony na finansowanie zakupu komponentów i montażu instalacji

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
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fotowoltaicznych. Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie dalszych działań
sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny.
Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu
wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.
W dniu 23 października 2018 roku Zarząd Spółki podpisał obustronnie umowę Linii Wielocelowej z Bankiem
Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą kredytem obrotowym nieodnawialnym na kwotę
3 000 000,00 PLN. Bank udzielił Spółce kredytu w celu finansowania / refinansowania zakupu komponentów
i realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych wynikających z zawartych kontraktów z JST i klientami
biznesowymi. Przedmiotowa umowa daje możliwość Spółce zintensyfikowania dalszych działań
sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny.
Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu
wykorzystania kredytu jest 17 październik 2019 roku.
W dniu 29 października 2018 roku Zarząd Spółki zawarł z osobą fizyczną umowę pożyczki pieniężnej
w wysokości 2.000.000,00 zł. Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) ma nastąpić najpóźniej
w terminie do dnia 31.12.2020 roku. Spółka zastrzegła sobie w umowie prawo do wcześniejszej spłaty
pożyczki w każdym momencie bez dodatkowych kosztów. Pożyczka pieniężna jest zabezpieczona, a jej
oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Umowa pożyczki jest zabezpieczona ze strony Spółki
oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 k.p.c. w formie aktu
notarialnego. Pożyczkodawca ma prawo do pisemnego żądania dokonania konwersji kwoty pożyczki na akcje
nowej emisji Columbus Energy S.A. uchwalonej przez Zarząd Spółki Columbus Energy S.A w ramach
uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach określonego w statucie Spółki kapitału
docelowego i po uzyskaniu wymaganej zgody Rady Nadzorczej. Przedmiotowa umowa daje możliwość
Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała znaczący wpływ
na realizację przychodów i wynik całoroczny.

Sporządzono: Kraków, dnia 12 listopada 2018 roku

Prezes Zarządu - Dawid Zieliński
Wiceprezes Zarządu - Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu - Janusz Sterna

Noty do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.

VI. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
skonsolidowane wyniki finansowe przez Columbus Energy S.A. oraz jednostkowe wyniki
finansowe przez Columbus Energy S.A.
Skonsolidowane wyniki Columbus Energy Spółka Akcyjna na 30 września 2018 r. (dane w tys. zł):
przychody z działalności operacyjnej = 36 527,46 ; wobec = 22 641,55 na 30 września 2017 r.
zysk z działalności operacyjnej

=

3 581,69 ; wobec =

4 302,28 na 30 września 2017 r.

zysk przed opodatkowaniem

=

2 612,95 ; wobec =

3 853,21 na 30 września 2017 r.

zysk netto

=

1 843,85 ; wobec =

3 022,92 na 30 września 2017 r.

Jednostkowe wyniki Columbus Energy Spółka Akcyjna na 30 września 2018 r. (dane w tys. zł):
przychody z działalności operacyjnej = 36 444,47 ; wobec = 22 641,55 na 30 września 2017 r.
zysk z działalności operacyjnej

=

5 623,04 ; wobec =

4 302,28 na 30 września 2017 r.

zysk przed opodatkowaniem

=

4 655,71 ; wobec =

3 853,21 na 30 września 2017 r.

zysk netto

=

3 946,28 ; wobec =

3 022,92 na 30 września 2017 r.

ISTOTNE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W I II KWARTALE 2018 R.
Z początkiem lipca 2018 roku Emitent wprowadził komplementarną ofertę. Właścicielom domów
jednorodzinnych Columbus Energy oferuje instalację fotowoltaiczną z możliwością zwrotu instalacji
po roku od dnia przyłączenia do sieci – „Testuj przez rok”. Oferta obejmuje najmocniejsze panele
monokrystaliczne 300W w wersji Full Black, 15 letnią Gwarancję Totalną i preferencyjne, elastyczne
finansowanie. Wszystko w cenie podstawowej. Oferta Columbus Energy jest bezkonkurencyjna na rynku.
Ważnym elementem oferty jest proces w jakim klient jest obsługiwany, który staje się coraz bardziej
automatyczny, szybszy i dokładnie zinformatyzowany. Organizacja, która obsługuje proces, może
w niedalekiej przyszłości dowolnie dodawać produkty i usługi powodując zwiększenie skali biznesu, bez
zwiększania kosztów operacyjnych. Emitent liczy na to, że produkt termomodernizacji domów dla klienta
indywidualnego - w związku z wprowadzaniem programu „Czyste Powietrze” - stanie się kolejną ważną
składową przychodów firmy w przyszłym roku. Również potencjał produktów będących elementem
infrastruktury w sektorze elektromobilności, tj. ładowarki do samochodów elektrycznych, staną się
naturalnym produktem w ofercie B2B, jako spójny element pracujący z systemami fotowoltaicznymi.
Podpisanie istotnej umowy
W dniu 3 lipca 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował,
że w dniu 3 lipca 2018 roku podpisał z podmiotem z sektora sakralnego umowę, przedmiotem której jest
przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji budynku
seminarium poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń służących do ogrzewania budynku opartych
na

pompie

ciepła,

produkcji

energii

elektrycznej

z

instalacji

fotowoltaicznej,

wykonania

termomodernizacji oraz instalacji fotowoltaicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej - zasilania
pompy ciepła, oświetlenia i ogrzewania budynku oraz częściowy remont instalacji elektrycznej.
Wartość przedmiotowej umowy wynosi 4 872 279,- zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt
dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) netto. Termin wykonania umowy został
oznaczony na dzień 30 grudnia 2018 roku.

Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport za III kwartał 2018 roku
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Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii D
W dniu 4 lipca 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował,
że w dniu 4 lipca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy obligacji
na okaziciela serii D (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.535.000 zł. Odsetki
od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień
4 października 2019 roku.
Uruchomienie umowy kredytu odnawialnego
W dniu 6 lipca 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował,
że w dniu 6 lipca 2018 roku zostały zakończone procedury związane z uruchomieniem kredytu
odnawialnego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest kredytem
odnawialnym w rachunku kredytowym na kwotę maksymalnie do 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery
miliony złotych 00/100) i przeznaczony będzie na finansowanie zakupów komponentów do montażu
instalacji fotowoltaicznych, której sprzedaż realizowana będzie w ramach umowy ratalnej, przy czym
Bank finansuje 90 % wartości umowy, po uwzględnieniu otrzymanych zaliczek. Kredyt jest zabezpieczony
(w tym akt poddania się Emitenta dobrowolnej egzekucji), a oprocentowanie nie odbiega od warunków
rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 28 czerwca 2019 r. i może być ona
przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie
działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała wpływ na realizacje przychodów i powiększenie
zysku.
Podpisanie aneksu do umowy pożyczki
W dniu 7 lipca 2018 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
oraz raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 7 maja 2018 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 11/2018
z dnia 7 czerwca 2018 roku, Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 7 lipca 2018 roku podpisał aneks do umowy pożyczki zmieniający termin
jej całościowej spłaty do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Rejestracja przez Sąd zmian statutu spółki
W dniu 10 lipca 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 10 lipca 2018 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 9 lipca
2018 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 8 maja 2018 roku przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 22/05/2018. Poniżej dotychczasowe i zarejestrowane przez
Sąd Rejestrowy brzmienie zmienianych postanowień statutu.
a) § 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
”§ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
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2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa,
tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem
zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjnoprawnych.
4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
5. Założycielami Spółki są:
1) ŁUKASZ MALETZ,
2) PIOTR RURARZ.”
otrzymał następujące brzmienie:
„§ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa,
tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem
zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno –
prawnych.”
b) § 7 ust. 7 pkt 3) o dotychczasowym brzmieniu:
„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty
prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”
otrzymał następujące brzmienie:
„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty
prywatnej lub publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu lub na rynku regulowanym.”
c) § 12 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
„§12
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy Zarząd
pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję 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.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa
wynagrodzenie członków Zarządu.
5. 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.
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6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić
na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.”
otrzymał następujące brzmienie:
„§12.
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie
Członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed
upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego
dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić
na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka
Zarządu.”
d) w § 16 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że 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.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo
wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady
Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być
wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów
na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy
lata. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”
skreślono § 16 ust. 3 Statutu i po przenumerowaniu kolejnych ustępów nadano im brzmienie:
„§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
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2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres
wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady
Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady
Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”
e) § 17 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie
dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje członków Rady Nadzorczej określa
Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej.
otrzymał następujące brzmienie:
„§ 17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.”
f) § 18 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym
terminem posiedzenia.”
otrzymał następujące brzmienie:
„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed
proponowanym terminem posiedzenia. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach
nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.”
g) w § 18 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:
„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być
potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu.
Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
otrzymał następujące brzmienie:
„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być
potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
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h) w § 19 ust. 2 Statutu dodano pkt p) i nadano mu następujące brzmienie:
„p) udzielanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych
na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”
i) w § 28 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 28 ust.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.”
otrzymał następujące brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd może
podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach
określonych w Kodeksie spółek handlowych.”
k) dodano § 31 Statutu w brzmieniu:
„§ 31
1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: Stigroup Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych przez przeniesienie części majątku Stigroup Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
2. Założycielami Spółki są:
1) Łukasz Maletz,
2) Piotr Rurarz.”
Zarząd Emitenta w załączeniu do przedmiotowego raportu bieżącego opublikował tekst jednolity
Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Raport miesięczny za czerwiec 2018 roku
W dniu 20 lipca 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając
w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na NewConnect", opublikował raport miesięczny za czerwiec 2018 roku.
Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii C
W dniu 26 lipca 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 26 lipca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres
odsetkowy obligacji na okaziciela serii C (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłacane są
w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 26 lipca 2019 r.

Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport za III kwartał 2018 roku

84

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
W dniu 12 sierpnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
opublikował skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 roku
do 30.06.2018 roku.
Raport miesięczny za lipiec 2018 roku
W dniu 20 sierpnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając
w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na NewConnect", opublikował raport miesięczny za lipiec 2018 roku.
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie prospektu
emisyjnego
W dniu 31 sierpnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
poinformował, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") wniosek
o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
Emitenta. Wniosek został złożony z uwagi na (i) konieczne zmiany dot. treści prospektu, (ii) planowane
scalenie akcji Emitenta na podstawie uchwały nr 21/05/2018 WZ Emitenta z dnia 8 maja 2018 roku, (iii)
zamiar doprowadzenia do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji
Emitenta, które obecnie nie są notowane na tym rynku, (iv) podjęcie działań w kierunku rozpoznania
możliwości i warunków wejścia do Spółki potencjalnego inwestora, powiązanych z procesem due
diligence Spółki. Emitent poinformował również, że szacuje iż odpowiednio zmieniona wersja prospektu
emisyjnego zostanie przekazana do KNF w 2019 roku, niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania
finansowego za rok 2018.
Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A
W dniu 3 września 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 3 września 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VI okres
odsetkowy obligacji na okaziciela serii A (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
1.115.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji
przypada na dzień 01.03.2019 roku.
Zawieszenie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
W dniu 13 września 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku poinformował,
iż w dniu 13 września 2018 roku otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7
września 2018 roku o zawieszeniu na wniosek Spółki postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu
emisyjnego Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, sporządzonego w formie jednolitego
dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji
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serii A, B, C, D, E i F Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, wszczęte na podstawie wniosku
złożonego w dniu 6 listopada 2017 roku, zmienionego w dniu 10 stycznia 2018 i 6 kwietnia 2018 roku.
Raport miesięczny za sierpień 2018 roku
W dniu 20 września 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając
w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na NewConnect", opublikował raport miesięczny za sierpień 2018 roku.
Podpisanie istotnej umowy
W dniu 21 września 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 21 września 2018 roku podpisał obustronnie umowę partnerską o współpracy
z firmą VI ES S MA N N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
Przedmiotem umowy jest współpraca partnerska w zakresie sprzedaży, montażu, uruchamiania
i serwisowania przez COLUMBUS ENERGY S.A. urządzeń techniki grzewczej VI ES S MA N N , a tym
samym wprowadzeniem do oferty Emitenta pomp ciepła.
Na mocy podpisanej umowy V IE SS M A N N Sp. z o.o. zapewni Emitentowi pakiet szkoleń
merytorycznych oraz niezbędne wsparcie w zakresie promowania i reklamowania urządzeń grzewczych
poprzez udostępnianie dokumentów technicznych, katalogów, fotografii i innych materiałów
promocyjnych koniecznych do realizacji przedmiotowej umowy.
COLUMBUS ENERGY S.A. będzie sprzedawać, montować, uruchamiać, serwisować i dokonywać napraw
gwarancyjnych urządzeń grzewczych V I ES SM A N N. Ponadto jako Partner, Emitent będzie informować
klientów V IE SS M A N N

o pełnym asortymencie produktów tej marki, warunkach cenowych

i technicznych ich zakupu oraz serwisu.
Przedmiotowa umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na czas nieokreślony.
Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu wskazanej umowy partnerskiej, gdyż V I ES SM A N N to jedna
z największych światowych firm w branży systemów grzewczych. Jako pierwsza w świecie zastosowała
stal nierdzewną do produkcji kotłów. Dzisiaj znajduje się w ponad 34 krajach, zatrudnia prawie 9600
pracowników. Główne zakłady produkcyjne firmy V IE SS M A NN mieszczą się w Niemczech. W Polsce
przedsiębiorstwo posiada 5 oddziałów we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Mysłowicach i Gdańsku
oraz zakład produkcyjny w Legnicy.
Zakres i realizacja przedmiotowej umowy będzie miała wpływ na wyniki finansowe COLUMBUS
ENERGY S.A., rozwój sieci sprzedaży, jak również promocje marki.
Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
W dniu 21 września 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 21 września 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie
art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Członka Rady Nadzorczej
Emitenta Pana Januarego Ciszewskiego o nabyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść
otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.
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Ponadto
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 1 września 2018 roku podpisał
aneks do umowy pożyczki, o której Emitent informował raportami bieżącymi ESPI: nr 1/2018 z dnia 1
lutego 2018 roku, nr 9/2018 z dnia 7 maja 2018 roku, nr 11/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku, nr 14/2018
z dnia 7 lipca 2018 roku, zmieniający termin jej całościowej spłaty do dnia 31 października 2018 roku.
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 18 września 2018 roku podpisał
aneks do umowy kredytu obrotowego, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 33/2017
z dnia 20 września 2017 roku, zmieniający okres wykorzystania kredytu i częstotliwość spłaty kapitału
do dnia 18 października 2018 roku.
ISTOTNE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PO DNIU BILANSOWYM
Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B
W dniu 1 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 1 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VI okres
odsetkowy obligacji na okaziciela serii B (dalej 'Obligacje'). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
4.335.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji
przypada na dzień 29.03.2019 roku.
Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
W dniu 1 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 1 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19
ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Macieja Fersztorowskiego Członka
Rady Nadzorczej Emitenta o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego
zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.
Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
W dniu 3 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 3 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19
ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Leszka Leńko Członka Rady
Nadzorczej Emitenta o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego
zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.
Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
W dniu 3 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 3 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19
ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Macieja Fersztorowskiego Członka
Rady Nadzorczej Emitenta o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego
zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.
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Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D
W dniu 4 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 4 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres
odsetkowy obligacji na okaziciela serii D (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
4.535.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji
przypada na dzień 4 października 2019 roku.
Rejestracja przez Sąd scalenia akcji Spółki
W dniu 4 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 4 października 2018 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
o dokonaniu w dniu 28 września 2018 roku wpisu scalenia akcji Spółki na podstawie podjętej w dniu
8 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 21/05/2018.
Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmieniła się wartość nominalna akcji Spółki Columbus Energy
S.A. na 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości
nominalnej akcji wynoszącej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) oraz zmniejszyła się proporcjonalnie
ogólna liczba akcji Spółki wszystkich serii z liczby 283 359 139 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony
trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) do liczby 40 479 877 (czterdzieści milionów
czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), przy zachowaniu
niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie
akcji).
Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
Scalenie akcji nastąpi w stosunku 7:1, to jest 7 (siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości
nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą
na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez
Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym została zawarta umowa,
na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz
akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych
niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki
o nowej wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Uprawnienia Podmiotu
Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości
nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę
tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli
okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie
możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku. Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako
akcje serii A1.
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjął działania mające na celu
dokonanie scalenia akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz realizuje
procedurę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W załączeniu do raportu Emitent opublikował jednolity tekst statutu Columbus Energy S.A.
z zarejestrowanymi zmianami.
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Podpisanie dwóch istotnych umów
W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 17 października 2018 roku podpisał obustronnie dwie umowy: nr
IGOŚR.54.2018.MŚ i nr IGOŚR.53.2018.MŚ z Gminą Dobra (adres: Plac Wojska Polskiego 10, 62-730
Dobra), która w ramach Projektu: "Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez
budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych" zakupiła od Emitenta usługę
zaprojektowania,

dostarczenia

i

montażu

solarnych

systemów

grzewczych

oraz

instalacji

fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Przedmiotem
zamówienia obu umów jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu:
w pierwszej umowie 90 szt. solarnych systemów grzewczych i 128 szt. instalacji fotowoltaicznych
wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej,
w drugiej umowie 64 szt. solarnych systemów grzewczych i 154 szt. instalacji fotowoltaicznych
wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.
Termin rozpoczęcia prac projektowych biegnie od dnia podpisania Umów, a termin rozpoczęcia robót
budowlanych zostanie ustalony w porozumieniu z właścicielem każdego obiektu, którego roboty będą
dotyczyły. Zakończenie robót i wykonanie całości Przedmiotu obu Umów ma nastąpić nie później niż
w terminie do 21 grudnia 2018 roku.
Za wykonanie przedmiotu umowy nr IGOŚR.54.2018.MŚ Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie całkowitej 3 583 687,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt siedem złotych, 55/100) brutto, a za wykonanie przedmiotu umowy nr IGOŚR.53.2018.MŚ
Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 3 643 824,25 zł (słownie: trzy miliony
sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote, 25/100) brutto. Łączna wartość
zawartych umów opiewa na kwotę 7 227 511,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia
siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych, 80/100) brutto.
Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego z BOŚ S.A.
W dniu 20 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 19 października 2018 roku podpisał obustronnie aneks do umowy kredytu
obrotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował
raportem bieżącym ESPI nr 33/2017 z dnia 20 września 2017 roku i EBI nr 36/2018 z dnia 20
października 2018 roku. Kredyt jest kredytem odnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy
miliony złotych 00/100), jest przeznaczony na finansowanie zakupu komponentów i montażu instalacji
fotowoltaicznych. Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie dalszych działań
sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik
całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą
końcową okresu wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.
Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku
W dniu 20 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na NewConnect", opublikował raport miesięczny za wrzesień 2018 roku.
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Podpisanie umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.
W dniu 23 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 23 października 2018 roku podpisał obustronnie umowę Linii Wielocelowej
(dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą kredytem
obrotowym nieodnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). Bank
udzielił Spółce kredytu w celu finansowania/refinansowania zakupu komponentów i realizacji montażu
instalacji fotowoltaicznych wynikających z zawartych kontraktów z JST i klientami biznesowymi.
Przedmiotowa umowa daje możliwość Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych,
a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest
zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu
wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.
Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C
W dniu 26 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 26 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V okres
odsetkowy obligacji na okaziciela serii C (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłacane są
w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 26 lipca 2019 roku.
Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
W dniu 30 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 29 października 2018 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną umowę pożyczki
pieniężnej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Spłata pożyczki (kapitału
wraz z odsetkami umownymi) ma nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2020 roku. Emitent
zastrzegł sobie w umowie prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki w każdym momencie bez
dodatkowych kosztów. Pożyczka pieniężna jest zabezpieczona, a jej oprocentowanie nie odbiega
od warunków rynkowych. Umowa pożyczki jest zabezpieczona ze strony Spółki oświadczeniem
Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 k.p.c. w formie aktu notarialnego.
Pożyczkodawca ma prawo do pisemnego żądania dokonania konwersji kwoty pożyczki na akcje nowej
emisji Columbus Energy S.A. uchwalonej przez Zarząd Spółki Columbus Energy S.A w ramach
uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach określonego w statucie Spółki kapitału
docelowego i po uzyskaniu wymaganej zgody Rady Nadzorczej. Przedmiotowa umowa daje możliwość
Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała znaczący
wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny.
Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w związku z planowanym
scaleniem akcji
W dniu 30 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 35/2018 z dnia 4 października 2018 roku
w związku z planowanym scaleniem akcji Emitenta, w dniu 30 października 2018 roku w związku
z planowanym na dzień 22 listopada 2018 roku (planowany dzień referencyjny: 15 listopada 2018 r.)
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scaleniem akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSTIGR00012 w liczbie 15.002.400 o wartości
nominalnej 0,27 zł każda w stosunku 7:1, w następstwie którego w KDPW zarejestrowanych będzie
2.143.200 akcji o wartości nominalnej 1,89 zł każda, wysłał do Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki na okres od 9 listopada do 22 listopada
2018 r. (włącznie) ze wznowieniem obrotu akcjami w dniu 23 listopada 2018 roku.
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w związku z resplitem
W dniu 6 listopada 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że w dniu 6 listopada 2018 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 listopada 2018 r. podjął Uchwałę nr 1108/2018 w sprawie
zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki COLUMBUS ENERGY
S.A. o zawieszenie obrotu akcjami spółki (raport bieżący ESPI nr 26/2018 z dnia 30 października 2018
roku), oznaczonymi kodem "PLSTIGR00012", w związku ze zmianą ich wartości nominalnej (resplit),
postanowił zawiesić obrót tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
w okresie od dnia 9 listopada 2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r. (włącznie). Na podstawie § 25 ust. 9
i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił również,
iż zlecenia maklerskie na akcje spółki COLUMBUS ENERGY S.A., przekazane w alternatywnym systemie
obrotu, a nie zrealizowane do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu
obrotu w tym dniu.
Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował także, iż na mocy przedmiotowej Uchwały w okresie
zawieszenia od dnia 9 listopada 2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r. (włącznie), zlecenia maklerskie
na akcje spółki COLUMBUS ENERGY S.A., nie będą przyjmowane.
VII. Prognozy finansowe
Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2018 rok.
VIII. Informacja na temat aktywności Emitenta w zakresie działań zmierzających do zwiększenia
innowacyjności.
Emitent jest firmą, która oferuje szereg produktów innowacyjnych, które stanowią przewagi
konkurencyjne wobec rynku.
IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
Jednostka dominująca: Columbus Energy S.A.
Jednostka dominująca posiada głosy i udziały w następujących jednostkach:
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Ilość
Udział
Wartość
Ilość
posiadanych
w kapitale
nominalna
posiadanych
udziałów
podstawowym
udziałów (zł)
głosów (szt.)
(szt.)
(%)

Jednostka

Udział
w głosach
(%)

Jednostki zależne
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

2 000

200 000,00

100,00 %

2 000,00

100,00 %

18

1.800,00

31,04 %

1.800,00

31,04 %

Jednostki współzależne
Brak
Jednostki stowarzyszone
New Energy Investments Sp. z o.o.

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.
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Columbus Energy S.A.

100 %

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
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Firma spółki:

COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O.

Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:

REGON:
NIP:

Polska
Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,
0000625712
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
364899205
9452196124

Kapitał zakładowy

200 000 PLN

Czas trwania
Przedmiot przeważającej
działalności
Procent posiadanego kapitału
zakładowego
Procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów na zgromadzeniu
wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji

czas nieokreślony

Zarząd

Funkcja

Organ prowadzący rejestr:

do dnia 30.09.2018 r.
Iwona Śmigiel
od dnia 01.10.2018 r.
Łukasz Górski

64.91.Z. Leasing finansowy
100 %

100 %
zależna
Konsolidacja pełna

Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
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Przedmiotem działalności spółki Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. jest finansowanie sprzedaży umów
„Abonament na Słońce” i zarządzanie należnościami z nich wynikającymi oraz usługa pośrednictwa
finansowego na rzecz banków bezpośrednio finansujących klientów Jednostki Dominującej. Spółka
zależna została utworzona na czas nieokreślony.
X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych
sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań
Nie dotyczy.
XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
Spółka Columbus Energy S.A. na dzień 30.09.2018 r. zatrudniała 31 osób w przeliczeniu na pełne etaty.
Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. na dzień 30.06.2018 r. zatrudniała 108 osób w przeliczeniu
na pełne etaty.

Z poważaniem
Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarządu
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