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Autoryzowany Doradca

Raport sporządzony został przez spółkę Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital S.A.)
z siedzibą przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków (dalej również: Spółka, Columbus Energy Spółka
Akcyjna, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Columbus Energy Spółka Akcyjna pełni ABISTEMA Kancelaria Doradcza
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000437337.
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I.

List Zarządu.

Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy,
Zarząd COLUMBUS ENERGY S.A. (dawniej COLUMBUS CAPITAL S.A.) przedkłada pierwszy raport kwartalny za
okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. po połączeniu ze spółką Columbus Energy S.A., które nastąpiło w
opisywanym okresie sprawozdawczym.
Pierwszy kwartał 2016 roku wykorzystaliśmy na działania operacyjne związane z połączeniem oraz wewnętrzne
działania porządkujące podmiot po dokonanym połączeniu, zarówno w kwestii realizowanych projektów
inwestycyjnych, jak również szukając najlepszych rozwiązań dla przyszłości Spółki i jej Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki w pierwszym kwartale 2016 roku skupił się na współpracy z partnerami biznesowymi, z którymi
chce kontynuować zainicjowany rozwój. Zmiany, jakie wprowadził Zarząd oraz jego działania pozwolą na
intensywny rozwój Emitenta. W znaczący sposób zdynamizował się proces sprzedaży instalacji, zostały wdrożone
nowe procedury, oraz rozpoczęto współpracę z partnerami w zakresie finansowania. Zarząd COLUMBUS ENERGY
S.A. w najbliższym czasie realizować będzie założenia przyjętej strategii, zgodnie z którą Spółka prowadzi politykę
intensywnego wzrostu w dwóch segmentach: Odnawialnych Źródeł Energii oraz inwestycyjnym.
COLUMBUS ENERGY S.A., która sprawuje działania zarządcze w obszarze biznesu energetycznego i
inwestycyjnego wykorzysta też efekty synergii, wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego
uzupełnienia potencjału obu firm, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.
Trwają prace nad wzbogaceniem oferty sprzedażowej Emitenta. Opracowywana jest nowa strategia, którą Zarząd
poda do wiadomości w dniu 30 maja 2016 roku.
Celem Zarządu na najbliższy czas jest ugruntowanie pozycji lidera w branży instalacji fotowoltaicznych oraz
ubieganie się przez podmiot po zrealizowanej fuzji o dopuszczenie akcji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem większej transparentności Spółka począwszy od miesiąca lipca
2016 r. będzie publikować raporty miesięczne.
Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić Państwa – Inwestorów i Akcjonariuszy na spotkanie w dniu 30 maja
2016 r. o godz. 11:00 w Hotelu Best Western w Krakowie, ul. Opolska 14a, gdzie przedstawimy GAME CHANGER
- tj. zmianę oferty Spółki skutkującą jeszcze bardziej dynamicznym rozwojem, niezależnym od zmian
legislacyjnych, czy dotacji. Jeszcze więcej informacji w tym oraz innych tematach będzie można uzyskać od
Zarządu Spółki na spotkaniach na Konferencji Wall Street w dniach 2-4 czerwca 2016 r., na którą serdecznie
zapraszamy.
Dziękując za okazane zaufanie deklarujemy dalszy wkład pracy w rozwój COLUMBUS ENERGY S.A. i zapraszamy
do lektury raportu za I kwartał 2016 r.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Dawid Zieliński

Wiceprezes Zarządu
Łukasz Górski
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II.

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

Strona internetowa

http://www.columbusenergy.pl

Przedmiot działalności

35.11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
42.22 ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH
43.22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
35.12 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35.13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35.14 HANDEL ENERGIA ELEKTRYCZNA

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 72.863.778,42 zł i dzieli się na:
a) 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,27
zł każda, akcje serii A są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect
b) 5 002 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,27 zł
każda, akcje serii B są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect
c) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,27 zł
każda, akcje serii C nie są dopuszczone do obrotu
d) 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,27 zł
każda, akcje serii D nie są dopuszczone do obrotu
e) 253 163 446 akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,27
zł każda, akcje serii E nie są dopuszczone do obrotu

KRS

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 373608

REGON

241811803

NIP

9492163154
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Zarząd Spółki
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Na początku okresu sprawozdawczego w skład Zarządu Emitenta wchodził Pan January Ciszewski pełniący funkcję
Prezesa Zarządu.
Dnia 04.01.2016 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Prezes Zarządu Pan January Ciszewski złożył z dniem
04 stycznia 2016 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Uchwałą nr 4/01/2016 Rady
Nadzorczej Spółki w dniu 04 stycznia 2016 roku w oparciu o § 19 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki powołała z dniem 04
stycznia 2016 roku Pana Dawida Zielińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Uchwała weszła w
życie z dniem jej podjęcia. Uchwałą nr 5/01/2016 Rady Nadzorczej Spółki w dniu 04 stycznia 2016 roku w oparciu
o § 19 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki powołała z dniem 04 stycznia 2016 roku Pana Łukasza Górskiego do pełnienia
funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu COLUMBUS ENERGY S.A. wchodzą:

L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1.

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu

2.

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 stycznia 2016 roku odwołało z Rady Nadzorczej Emitenta
następujące osoby:
- uchwałą nr 9/2016 Pana Tomasza Wykurz,
- uchwałą nr 10/2016 Panią Iwonę Ciszewską–Kura,
- uchwałą nr 11/2016 Pana Edwarda Kóska,
- uchwałą nr 12/2016 Pana Artura Fersztorowskiego,
- uchwałą nr 13/2016 Pana Witolda Indrychowskiego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 stycznia 2016 roku powołało na Członków Rady
Nadzorczej Emitenta następujące osoby:
- Panią Iwonę Śmigiel – uchwała nr 14/2016,
- Pana Łukasza Kaletę – uchwała nr 15/2016,
- Pana Sławomira Majtykę – uchwała nr 16/2016,
- Pana Macieja Fersztorowskiego – uchwała nr 17/2016,
- Pana Leszka Leńko – uchwała nr 18/2016.
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Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej COLUMBUS ENERGY S.A. wchodzą:
Imię i Nazwisko

Stanowisko

1.

Iwona Śmigiel

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2.

Łukasz Kaleta

Członek Rady Nadzorczej

3.

Sławomir Majtyka

Członek Rady Nadzorczej

4.

Leszek Leńko

Członek Rady Nadzorczej

5.

Maciej Fersztorowski

Członek Rady Nadzorczej

6.

Janusz Sterna

Członek Rady Nadzorczej

7.

Paweł Urbański

Członek Rady Nadzorczej

L.p.

W okresie sprawozdawczym skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta był następujący:
L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1.

Tomasz Wykurz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Witold Indrychowski

Członek Rady Nadzorczej

3.

Artur Fersztorowski

Członek Rady Nadzorczej

4.

Edward Kóska

Członek Rady Nadzorczej

5.

Iwona Ciszewska–Kura

Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat COLUMBUS ENERGY S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu
L.p.

Imię i Nazwisko

Liczba akcji

Liczba głosów

% akcji

% głosów

1.

January Ciszewski *

93 859 269

34,78

93 859 269

34,78

2.

Prime2 S.A. **

93 500 432

34,65

93 500 432

34,65

3.

Paweł Szymula ***

21 864 030

8,10

21 864 030

8,10

4.

Pozostali akcjonariusze

60 642 115

22,47

60 642 115

22,47

269 865 846

100,00

269 865 846

100,00

Ogółem:
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* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.,
a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A.
** podmiot, w którym 100 % akcji posiada Dawid Zieliński
*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 %
udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom.

III.

Oświadczenie Zarządu Spółki.

Zarząd Columbus Energy S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe
informacje finansowe za I kwartał 2016 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.

IV.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych
zasad (polityki) rachunkowości

Nie było zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
Założenia ogólne
1.
2.
3.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i sporządzania sprawozdania finansowego
Aktywa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

środki trwałe według ceny nabycia,
inwestycje rozpoczęte według ceny nabycia,
wartości niematerialne i prawne według ceny nabycia,
materiały według cen zakupu,
produkcja niezakończona według technicznego kosztu wytworzenia,
wyroby gotowe według planowanej ceny sprzedaży nie wyższej niż możliwej do uzyskania przy sprzedaży,
należności z wszelkich tytułów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów rozliczeniowych,
środki pieniężne według wartości nominalnej stanów gotówki w kasie, środków na rachunkach bankowych,
rozliczenia międzyokresowe według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów,
środki trwałe przejęte jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki STI TRAVEL sp. z o.o.,
które były ujęte w ewidencji środków trwałych przyjmuje się w wartości wynikającej z ewidencji a odpisy
umorzeniowe są kontynuowane z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych oraz
kontynuacją metod amortyzacji przyjętą przez podmiot podzielony.
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Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed podmiot podzielony wartość początkową ustala się jako
sumę ich wartości rynkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy.
Powstała dodatnia wartość firmy jest amortyzowana przez 5 lat bilansowo ujmując amortyzację na koniec
każdego kwartału i nie jest uwzględniana podatkowo.
Do wyceny projektów (wartości niematerialne i prawne) w ramach wyceny zorganizowanej części
przedsiębiorstwa zastosowano metodę Venture Capital.
W zakresie amortyzacji stosowana jest metoda liniowa – czynnikiem decydującym o zaliczeniu składnika
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest okres używania (powyżej roku).
Przedmioty do wartości 1500 zł bez względu na okres użytkowania traktuje się jako materiały i odpisuje w całości
w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu. Z tej grupy przedmioty „atrakcyjne” podlegają ewidencji
ilościowej dla celów kontrolnych.
Przedmioty o wartości powyżej 1500 zł i okresie użytkowania ponad rok traktuje się jako środki trwałe
i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu ich zakupu.
Możliwe jest, by przedmioty o wartości niższej niż 1500 zł i okresie użytkowania ponad rok wpisywać jako środki
trwałe w przypadkach gdy Zarząd spółki tak zadecyduje.
Środki trwałe o wartości do 3500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu ich zakupu.
Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł amortyzuje się metodą liniową od miesiąca następnego po miesiącu
oddania ich do użytkowania.
Nakłady na dobra inwestycyjne wymagające montażu lub polegające na robotach budowlano-montażowych
księguje się na koncie: „środki trwałe w budowie”.
Rzeczowy majątek obrotowy:
Ewidencja towarów – odpisywanie w koszty wartości w momencie ich sprzedaży. Towary wyceniane są wg cen
nabycia (cena rzeczywista zakupu).
Pasywa:
o
o
o
o
o

kapitały, fundusze według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów
kredyty i pożyczki według wartości nominalnej wynikającej w dokumentów
zobowiązania wszelkich tytułów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów
rezerwy według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów
rozliczenia międzyokresowe przychodów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów

Metody ustalania wyniku finansowego:
o

przyjmuje się metodę prowadzenia rachunku kosztów metodą porównawczego rachunku kosztów.
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o
o

generowane w ciągu roku (okresu) koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty według rodzaju
i ich rozliczenie, a następnie są one rozliczane na kontach zespołu „5” – koszty według typów działalności.
przy ustalaniu wyniku na sprzedaży uwzględnia się wartości wynikające ze zmiany stanu produktu.

Rachunkowość prowadzona jest komputerowo, przy zastosowaniu programu firmy CDN Optima przeznaczonego
do prowadzenia ksiąg handlowych. Zapisy wprowadzane są do rejestrów VAT zakupu lub sprzedaży, a następnie
księgowane do ksiąg handlowych. Dane do powyższych rejestrów są wprowadzane bezpośrednio i zapisują się
na kontach tworząc zestawienie obrotów i sald. Dane archiwizowane są na dysku twardym komputera oraz
dodatkowo po zakończeniu miesiąca archiwizowane na dysku zewnętrznym, który jest odpowiednio
przechowywany.
Zmiany metod księgowości i wyceny – nie występuje.
Dokonane w stosunku do roku poprzedniego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – nie
występuje.
Przedstawienie informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie występuje.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględniono ich w bilansie
i rachunku zysków i strat – nie występuje.
Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie występuje.
1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
A. Bilans Columbus Energy S.A. (w zł)
Wyszczególnienie

31.03.2016

31.03.2015

AKTYWA
A. Aktywa trwałe

63 584 189

520 729

I. Wartości niematerialne i prawne

63 562 007

18 629

0

0

1 227 458

18 629

62 334 549

0

0

0

II. Rzeczowe aktywa trwałe

18 706

0

1. Środki trwałe

18 706

0

a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)

0

0

b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądow. i wodn.

0

0

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
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c) urządzenia techniczne i maszyny

0

0

d) środki transportu

0

0

e) inne środki trwałe

18 706

0

2. Środki trwałe w budowie

0

0

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0

0

III. Należności długoterminowe

0

0

1. Od jednostek powiązanych

0

0

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

0

0

3. Od pozostałych jednostek

0

0

IV. Inwestycje długoterminowe

0

502 100

1. Nieruchomości

0

0

2. Wartości niematerialne i prawne

0

0

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0

502 100

a) w jednostkach powiązanych

0

7 200

- udziały lub akcje

0

7 200

- inne papiery wartościowe

0

0

- udzielone pożyczki

0

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0

0

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

0

0

- udziały lub akcje

0

0

- inne papiery wartościowe

0

0

- udzielone pożyczki

0

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0

0

c) w pozostałych jednostkach

0

494 900

- udziały lub akcje

0

494 900

- inne papiery wartościowe

0

0

- udzielone pożyczki

0

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0

0

4. Inne inwestycje długoterminowe

0

0

3 476

0

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport za I kwartał 2016 roku

12

1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.

3 476

0

0

0

9 376 150

183 713

I. Zapasy

604 475

0

1. Materiały

604 475

0

2. Półprodukty i produkty w toku

0

0

3. Produkty gotowe

0

0

4. Towary

0

0

5. Zaliczki na dostawy i usługi

0

0

7 027 323

110 691

1. Należności od jednostek powiązanych

0

70 000

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0

0

- do 12 miesięcy

0

0

- powyżej 12 miesięcy

0

0

b) inne

0

70 000

2. Należności od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0

0

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0

0

- do 12 miesięcy

0

0

- powyżej 12 miesięcy

0

0

b) inne

0

0

3. Należności od pozostałych jednostek

7 027 323

40 691

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

4 925 679

28 284

- do 12 miesięcy

4 925 679

28 284

0

0

704 381

11 907

1 397 263

500

0

0

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 729 193

73 022

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1 729 193

73 022

a) w jednostkach powiązanych

0

0

- udziały lub akcje

0

0

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ.
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
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- inne papiery wartościowe

0

0

- udzielone pożyczki

0

0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0

0

498 510

0

- udziały lub akcje

0

0

- inne papiery wartościowe

0

0

498 510

0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0

0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 230 683

73 022

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1 230 683

73 022

- inne środki pieniężne

0

0

- inne aktywa pieniężne

0

0

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0

0

15 159

0

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0

0

D. Udziały (akcje własne)

0

0

72 960 340

704 442

A. Kapitał (fundusz) własny

70 317 178

676 690

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

72 863 778

16 702 400

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

0

0

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0

0

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

0

-20 994

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

0

0

12 795 195

552 433

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0

0

- na udziały (akcje) własne

0

0

-15 275 657

-16 556 273

-66 139

-876

0

0

b) w pozostałych jednostkach

- udzielone pożyczki

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM:

PASYWA

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.
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B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 643 161

27 752

I. Rezerwy na zobowiązania

1 893

0

1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod.

1 893

0

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobn.

0

0

- długoterminowa

0

0

- krótkoterminowa

0

0

3. Pozostałe rezerwy

0

0

- długoterminowe

0

0

- krótkoterminowe

0

0

II. Zobowiązania długoterminowe

0

0

1. Wobec jednostek powiązanych

0

0

2. Wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0

0

3. Wobec pozostałych jednostek

0

0

a) kredyty i pożyczki

0

0

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.

0

0

c) inne zobowiązania finansowe

0

0

d) zobowiązania wekslowe

0

0

e) inne

0

0

2 270 661

27 752

551 644

0

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0

0

- do 12 miesięcy

0

0

- powyżej 12 miesięcy

0

0

551 644

0

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0

0

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0

0

- do 12 miesięcy

0

0

- powyżej 12 miesięcy

0

0

b) inne

0

0

1 719 017

27 752

III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek

Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport za I kwartał 2016 roku

15

a) kredyty i pożyczki

762 264

0

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

c) inne zobowiązania finansowe

0

0

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

746 380

8 821

- do 12 miesięcy

746 380

8 821

- powyżej 12 miesięcy

0

0

e) zaliczki otrzymane na dostawy

0

0

f) zobowiązania wekslowe

0

0

55 709

17 640

152 373

1 291

2 290

0

0

0

370 608

0

0

0

370 608

0

0

0

370 608

0

72 960 340

704 442

g) z tytułu podatk., ceł, ubezp. i innych świadcz.
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM:

B. Rachunek zysków i strat COLUMBUS ENERGY S.A. (wariant porównawczy) (w zł)
Wyszczególnienie

A. Przychody netto ze sprzed i zrów z nimi w tym:

01.01.2016

01.01.2015

31.03.2016

31.03.2015

374 435

0

0

0

374 435

0

II. Zmiana stanu produktów

0

0

III. Koszt wytw. produkt. na włas. potrzeby jedn.

0

0

IV. Przychody netto ze sprzedaży towar. i mater.

0

0

438 669

42 697

0

0

80 348

0

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
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III. Usługi obce

157 213

33 912

2 643

2 447

0

0

179 699

5 250

13 373

1 089

5 392

0

0

0

-64 234

-42 697

D. Pozostałe przychody operacyjne

1

20 547

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych składników trwałych

0

0

II. Dotacje

0

0

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

IV. Inne przychody operacyjne

1

20 547

E. Pozostałe koszty operacyjne

0

11 087

I. Strata ze zbycia niefinansow. aktyw. trwał.

0

0

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansow.

0

0

III. Inne koszty operacyjne

0

9 365

-64 233

- 31 515

G. Przychody finansowe

3

187 057

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0

0

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0

0

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0

0

b) od jednostek pozostałych, w tym:

0

0

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0

0

II. Odsetki, w tym:

3

0

- od jednostek powiązanych

0

0

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0

0

- w jednostkach powiązanych

0

0

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

V. Inne

0

187 057

1 908

156 419

IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

H. Koszty finansowe
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I. Odsetki, w tym:

1 908

0

- dla jednostek powiązanych

0

0

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0

0

- w jednostkach powiązanych

0

0

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0

0

IV. Inne

0

156 419

-66 139

-877

J. Podatek dochodowy

0

0

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

0

0

-66 139

-877

I. Zysk (strata) brutto (I±J)

L. Zysk (strata) netto (K-L-M)

C.

Rachunek Przepływów pieniężnych COLUMBUS ENERGY S.A. (metoda pośrednia) (w zł)

Wyszczególnienie

01.01.2016

01.01.2015

31.03.2016

31.03.2015

A. Przepływy środk. pieniężn. z działal. operac.
I. Zysk (strata) netto

-66 139

-877

1 734 648

-175 342

1. Amortyzacja

0

6 210

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0

0

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-7 512

0

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0

-14 546

5. Zmiana stanu rezerw

0

0

6. Zmiana stanu zapasów

-604 475

0

7. Zmiana stanu należności

-323 872

-2 254

1 252 609

-128 660

-211

0

10. Inne korekty

1 418 109

-36 092

III. Przepływy pien. netto z dział. oper. (I+/-II)

1 668 509

-176 219

65 879

117 057

1. Zbycie wart. niem. i praw. i rzecz. aktyw. trwał.

0

0

2. Zbycie inwest. w nier. i wart. niemat. i praw.

0

0

II. Korekty razem

8. Zmiana stanu zob. krótk. z wyj. poż. i kredyt.
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

I. Wpływy
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3. Z aktywów finansowych, w tym:

65 879

117 057

0

20 000

65 879

97 057

- zbycie aktywów finansowych

0

97 057

- dywidendy i udziały w zyskach

0

0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

50 000

0

- odsetki

15 879

0

- inne wpływy z aktywów finansowych

0

0

4. Inne wpływy inwestycyjne

0

0

II. Wydatki

22 489

0

1. Nabycie wart. niemat. i praw. i rzecz. akt. trw.

22 489

0

2. Inwest. w nier. i wart. niemat. i praw.

0

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

0

a) w jednostkach powiązanych

0

0

b) w pozostałych jednostkach

0

0

- nabycie aktywów finansowych

0

0

- udzielone pożyczki długoterminowe

0

0

4. Inne wydatki inwestycyjne

0

0

43 390

117 057

I. Wpływy

0

90 000

1. Wpł. net. z wyd. udz. (ak.) i in. ins. kap., dop. do
kap.

0

90 000

2. Kredyty i pożyczki

0

0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0

0

4. Inne wpływy finansowe

0

0

560 960

2 520

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0

2 520

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

0

3. Inne niż wypł. na rzecz wł. wyd. z tyt. podz. zysku

0

0

560 960

0

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0

0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach

B. Przepływy pien. netto z dział. Inwest. (I-II)

II. Wydatki

4. Spłaty kredytów i pożyczek
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7. Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finans.

0

0

-560 960

87 480

D. Przepł. pien. netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)

1 150 940

28 318

E. Bilansowa zmiana stanu środ. pien., w tym:

1 150 940

28 318

- zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kurs.

0

0

79 744

44 704

1 230 683

73 022

C. Przepływy pien. netto z dział. finans. (I-II)

F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)

D. Zestawienie zmian w kapitale własnym COLUMBUS ENERGY S.A. (w zł)
Wyszczególnienie

31.03.2016

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz. okresu (BO)

31.03.2015

2 029 186

626 179

- korekty błędów podstawowych

0

0

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

0

0

2 029 186

626 179

1. Kap. (fun.) podstaw. na początek okresu

16 702 400

16 702 400

1.1. Zmiany kapitału podstawowego

56 161 378

0

a) zwiększenie (z tytułu)

68 354 130

0

- wydanie udziałów (emisji akcji)

68 354 130

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

12 192 752

0

- obniżenie wartości nominalnej udziałów (akcji)

12 192 752

0

1.2. Kapitał (fundusz) podstaw. na koniec okr.

72 863 778

16 702 400

2. Należ. wpłaty na kap. podstaw. na pocz. okr.

0

0

2.1. Zmiany należ. wpłat na kap. podstaw.

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

2.2. Należ. wpł. na kap. podst. na koniec okr.

0

0

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

0

- 72 382

3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych

0

51 388

a) zwiększenie

0

2 520

I.a. Kap. (fund.) wł. na pocz. okr. (BO), po korek.
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b) zmniejszenie

0

53 908

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

0

-20 995

602 443

552 433

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

12 192 752

0

a) zwiększenie (z tytułu)

12 192 752

0

- obniżenie wartości nominalnej udziałów (akcji)

12 192 752

0

- z podziału zysku (ustawowo)

0

0

- z podz. zysku (ponad wym. ustaw. min. wart.)

0

0

- sprzedaż akcji własnych

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

- pokrycia straty

0

0

- sprzedaż akcji własnych

0

0

- utworzenie kapitału rezerwowego

0

0

12 795 195

552 433

5. Kapitał (fund.) z aktual. wyceny na pocz. okr.

0

0

5.1. Zmiany kap. (fund.) z aktual. wyceny

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

- zbycia środków trwałych

0

0

5.2. Kap. (fund.) z aktual. wyceny na koniec okr.

0

0

6. Pozostałe kap. (fund.) rezerw. na pocz. okr.

0

0

6.1. Zmiany pozost. kap. (fund.) rezerw.

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

- emisja akcji "D"

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

- zarejestrowanie kapitału podstawowego

0

0

6.2. Pozost. kap. (fund.) rezerw. na koniec okr.

0

0

7. Zysk (strata) z lat ubiegł. na pocz. okresu

-16 550 466

-16 556 273

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

1 274 809

830 089

- korekty błędów podstawowych

0

0

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

0

0

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.2. Stan kap. (fund.) zapas. na koniec okresu
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7.2. Zysk z lat ubieg. na pocz. okr., po korektach

1 274 809

830 089

7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

- z podziału zysku z lat ubiegłych

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

- przeniesienie na kapitał zapasowy

0

0

- pokrycie straty z lat ubiegłych

0

0

1 274 809

830 089

-16 550 466

17 386 362

- korekty błędów podstawowych

0

0

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

0

0

-16 550 466

17 386 362

7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

- strata z lat ubiegłych do pokrycia

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

- podziału wyniku (pokrycia straty)

0

0

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-16 550 466

17 386 362

7.9. Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu

-15 275 657

-16 556 273

-66 139

-877

0

0

66 139

877

0

0

II. Kapitał (fund.) włas. na koniec okresu (BZ)

70 317 178

676 690

III. Kap. (fun.) wł. po uw. prop. podz. zys.(pok. str.)

70 317 178

676 690

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

7.6. Strata z lat ub. na pocz. okr., po korekt.

8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
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2.

Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe.

W ocenie Zarządu pierwszy kwartał 2016 roku dla rozwoju Emitenta ma niebagatelne znaczenie. Uchwalono i
zarejestrowano połączenie spółek Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. O poszczególnych etapach
Zarząd szczegółowo informował rynek. Zarząd skupi się na wszelkich czynnościach zmierzających do jak
najpełniejszego wykorzystania potencjału połączonych podmiotów.
Raport roczny Emitenta został opublikowany w dniu 16 maja 2016 r. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane
finansowe Columbus Energy Spółka Akcyjna jako spółki przejmowanej na dzień bilansowy tj. 31.12.2015 r.
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok Columbus Energy Spółka Akcyjna zostanie opublikowane jako załącznik przy
ogłoszeniu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poniżej wybrane dane finansowe obu połączonych
podmiotów na dzień bilansowy 31.12.2015 r.
Emitent

Columbus Energy S.A.

2015
(w tys. PLN)

43

0

250,5

11 463,5

-162

-256

-433

1 225

1 061

-313

-449

1 217

Zysk (strata) brutto

947

1 340

-451

1 198

Zysk (strata) netto

836

1 275

-447

1 039

- 1 116

35

35

1 415

Aktywa/Pasywa razem

813

2 083

223

9 506

Aktywa trwałe

575

3,5

4

53

Aktywa obrotowe

238

2 080

219

9 453

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

44,7

79,7

136

1 551

Należności krótkoterminowe

50,8

1 389,9

80

6 426,5

Należności długoterminowe

0

0

0

0

Zobowiązania długoterminowe

0

0

0

0

Zobowiązania krótkoterminowe

159

52

421

3 252

Kapitał własny

654

2 029

-197

5 583,5

16 702

16 702

250

2 082

Przychody ze sprzedaży
Zysk ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej

Przepływy pieniężne netto,
razem

Kapitał podstawowy

2014
(w tys. PLN)

2015
(w tys.
PLN)

2014
(w tys. PLN)

Źródło: Emitent
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Niniejszy raport obejmuje dane finansowe obu podmiotów, skonsolidowane od dnia połączenia 18.03.2016 r.
Spółka po połączeniu posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną, działającą korporacyjnie. Posiada
zakontraktowane umowy przekraczające wartość 85 000 000 zł netto. Kontrakty dywersyfikują się na 4 segmenty.
Klienta indywidualnego, biznesowego, związki wyznaniowe i kościoły oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Produkty i usługi oferowane przez Spółkę:
•
•
•
•

Instalacja fotowoltaiczna dla klienta indywidualnego z dotacją z programu PROSUMENT
Instalacja fotowoltaiczna dla klienta indywidualnego bez wsparcia publicznego.
Instalacja fotowoltaiczna i/lub pompa ciepła dla budynków sakralnych i ośrodków wyznaniowych z dotacją
Instalacja fotowoltaiczna i/lub pompa ciepła dla jednostek samorządu terytorialnego ze zwrotnym
finansowaniem leasingiem operacyjnym
Voltika Water Heat - mała instalacja fotowoltaiczna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (dla każdego
rodzaju klienta) /start sprzedaży maj 2016/
Columbus Energy S.A. posiada bardzo dobrze zorganizowaną sieć sprzedaży, która aktualnie pokrywa ponad 50%
powierzchni kraju. Sieć sprzedaży dzieli się na:







telesprzedaż
dział wsparcia sprzedaży
własna sieć handlowa (etatowi doradcy energetyczni)
zewnętrzna sieć partnerów handlowych
sprzedaż poprzez instalatorów
sprzedaż „new business model” (nowe kanały sprzedaży np. Internet)

Spółka w ciągu dwóch lat wypracowała know-how sprzedażowe, które wypracowuje bardzo wysokie wskaźniki
skuteczności sprzedaży w wyniku wdrożenia unikalnego modelu prezentacji produktu, new marketingu,
skutecznych szkoleń i również dzięki wysokiemu poziomowi motywacji współpracowników. Na dzień dzisiejszy
Spółka ma zdolność kontraktowania na 4000 klientów indywidualnych rocznie, około 100 obiektów sakralnych,
10-20 jednostek samorządu terytoriualnego i okazjonalnie B2B. Jest to najprawdopodobniej największa pod
względem potencjału sprzedażowego Spółka w branży OZE w Polsce.
Sprzedaż do klienta indywidualnego to kontrakty oparte o program PROSUMENT procesowany przez NFOŚiGW i
Bank Ochrony Środowiska S.A., który jest aktywny, a nabór wniosków jest przewidziany na drugą połowę roku
2016. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosumentdofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/
85% wartości zakontraktowanych montaży to klient indywidualny, 10% to obiekty sakralne, a biznes stanowi
mniej niż 5%.
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Umowy zawierane z klientami są solidne, a klienci brani pod uwagę do prognoz mają sprawdzoną zdolność
kredytową i zdolność montażową. Wartość zakontraktowanych umów w programie PROSUMENT przekracza 70
000 000 zł. Są to klienci gotowi do procesowania w ramach tego programu. Spółka realizuje również montaż
instalacji u klientów indywidualnych bez wsparcia dotacyjnego, w roku 2015 stanowili oni (w spółce
przejmowanej) 27%.
Columbus Energy S.A. zakontraktowała również kilku klientów z segmentu B2B na kwotę ponad 5 000 000 zł
netto. Są to klienci zakontraktowani poprzez umowę uwarunkowaną otrzymaniem dotacji z RPO. Spółka szacuje,
że ponad 50% klientów taką dotację otrzyma w przeciągu 12 miesięcy, a 50% z pozostałych klientów do 24
miesięcy od dnia podpisania kontraktu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obiektów sakralnych i
ośrodków wyznaniowych, lecz tutaj prawdopodobieństwo otrzymania dotacji jest większe. W segmencie
kościelnym Spółka posiada zakontraktowane ponad 40 obiektów o wartości prawie 10 000 000 zł netto.
W segmencie jednostek samorządu terytorialnego spółka realizuje promocję produktu razem z BOŚ Investment
Managment Sp. z o.o. (100% zależna od BOŚ S.A.), który to produkt jest połączeniem montażu instalacji
fotowoltaicznej i leasingu operacyjnego na nią. Produkt ten, ze względu na jego walory finansowe (leasing
operacyjny nie obciążający budżetu samorządu, 10 letni okres leasingu, 100% finansowania, niska marża) jest
bardzo atrakcyjny dla JST. Szacuje się, że w przeciągu 3 lat będzie to jeden z flagowych produktów Spółki.
Columbus Energy w 2 i 3 kwartale 2016 r. planuje uczestniczyć w 6-10 przetargów na dostarczenie takiej usługi.
Aktualizacja dokumentów korporacyjnych Spółki będzie następowała sukcesywnie.
W pierwszym kwartale 2016 roku, Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 374 435 PLN netto.
Są to przychody osiągnięte z realizacji sprzedaży instalacji fotowoltaicznych. Emitent w pierwszym kwartale 2016
roku zanotował stratę netto w wysokości -66 139 PLN netto. Wynika to z nieco dłuższego niż wcześniej zakładano
procedowania wniosków o dotację z PROSUMENTA przez obsługującego finansowo ten program BOŚ S.A. oraz
oczekiwania na wznowienie programu przez NFOŚiGW oraz BOŚ S.A.
W okresie od 01.01.2016 do 31.03.2016 r. Emitent koncentrował się na kwestiach zarządczych, kontraktowaniu
i planowaniu, sprzedaży oraz założeniach finansowania realizowanych projektów. Jednym z głównych działań w
pierwszym kwartale 2016 r., które są kontynuowane aktualnie, a które zostaną przedstawione 30 maja 2016
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roku, jest przygotowanie nowej oferty dla rynku, niezależnej od dotacji np. z programu PROSUMENT czy dotacji
unijnych, co zaowocować powinno zmianą dynamiki rozwoju na jeszcze większą. Zarząd uważa, że będzie to
„game changer” dla branży fotowoltaicznej w Polsce. 30 maja br. Spółka również opublikuje strategię rozwoju na
najbliższe lata oraz prognozy finansowe.
Dla Emitenta pierwszy kwartał 2016 roku był okresem, który poświęcił na rozwój własny Spółki. Zarząd Emitenta
dokłada wszelkich starań, aby realizacja bieżącego biznesu budowała wartość Spółki. Emitent w okresie
pierwszego kwartału 2016 roku w sposób bardzo transparentny przekazywał informacje, dotyczące zarówno
bieżącej realizacji działań operacyjnych, jak i tematu połączenia. O poszczególnych jego etapach informował
rynek, jak i jego uczestników stosownymi komunikatami bieżącymi. Realizowanie transakcji połączenia Emitenta
wymagało od Zarządu Emitenta zidentyfikowania szczegółowych czynników ryzyka, jakie funkcjonowały zarówno
w jednym, jak i drugim podmiocie, prowadzącym działalność gospodarczą. Dokonana identyfikacja i ocena
czynników ryzyka, pozwoli Zarządowi Columbus ENERGY S.A. na kompleksowe zarządzanie tymi rodzajami
ryzyka, które mają największy wpływ na realizację celów strategicznych.
Na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta wpływ w pierwszym kwartale 2016 roku miała realizacja podpisanych
umów sprzedażowych. Szczegółowe informacje Emitent przedstawia poniżej.
ISTOTNE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W I KWARTALE 2016 R.
Połączenie Columbus Capital S.A. z Columbus Energy S.A.
W dniu 04 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Columbus Energy S.A.
uchwałą nr 04/01/2016 wyraziło zgodę na połączenie Columbus Capital S.A. ze spółką Columbus Energy S.A. na
zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 26 października 2015 roku oraz na zmiany statutu
Columbus Capital S.A. związane z połączeniem. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie uchwałą nr 5/2016 wyraziło zgodę na połączenie Columbus Capital
S.A. ze spółką Columbus Energy S.A. na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 26
października 2015 roku i wyraziło zgodę na określone w nim zmiany statutu.
Podpisanie umowy współpracy przez spółkę powiązaną
W dniu 13 stycznia 2016 r. podpisana została umowa współpracy z BOŚ Invest Management sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. BOŚ Invest Management sp. z o.o. jest w całości spółką zależną od Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna w Warszawie. Przedmiotem wskazanej Umowy jest współpraca Columbus Energy Spółka Akcyjna
(Columbus Energy) i BOŚ Invest Management sp. z o.o. (BOŚ IM) przy realizacji transakcji z jednostkami
samorządu terytorialnego (JST), obejmujących projektowanie, sprzedaż, dostawę i montaż przez Columbus
Energy wybranej jednostce samorządu terytorialnego instalacji fotowoltaicznej oraz świadczenie przez Columbus
Energy usług gwarancyjnych i serwisowych instalacji fotowoltaicznej oraz świadczenie przez BOŚ IM dla jednostek
samorządu terytorialnego usługi leasingu zwrotnego, nabytej przez jednostkę samorządu terytorialnego od
Columbus Energy instalacji fotowoltaicznej. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
Zawarcie Umowy pożyczki
W dniu 12 stycznia 2016 roku spółka Columbus Energy Spółka Akcyjna zakończyła czynności formalnoprawne,
związane z zawarciem umowy pożyczki. Na podstawie wskazanej umowy Columbus Energy Spółka Akcyjna
pożyczyła od osoby prawnej kwotę 500.000 zł na okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków, które nastąpi w
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terminie 7 dni od dnia 12 stycznia 2016 r. Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 3 % kwoty udzielonej pożyczki,
a odsetki wynoszą 0,6 % w stosunku miesięcznym. Zabezpieczenie pożyczki stanowi złożenie w formie aktu
notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 750.000 zł. Jednocześnie Columbus
Energy S.A. poinformowała, iż jest w trakcie procedury uzyskania finansowania do 25.000.000 zł (dwudziestu
pięciu milionów złotych) z tą osobą prawną.
Uzyskanie kredytu odnawialnego
W dniu 13 stycznia 2016 roku spółka Columbus Energy Spółka Akcyjna otrzymała potwierdzenie od Banku
Ochrony Środowiska S.A. otrzymania kredytu odnawialnego w wysokości 999.580,86 zł. Wykorzystanie kredytu
będzie następować w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego poprzez realizację przez Bank
dyspozycji Columbus Energy S.A. do wysokości przyznanej kwoty kredytu. Jednocześnie Columbus Energy S.A.
poinformowała, iż jest w trakcie procedury uzyskania finansowania ze spółki z Grupy Kapitałowej Banku Ochrony
Środowiska S.A. w wysokości do 20.000.000 zł (dwudziestu milionów złotych) do wykorzystania w cyklach po
5.000.000 (pięć milionów złotych) w ciągu jednego roku.
Podpisanie umowy współpracy
W dniu 13 stycznia 2016 r. spółka Columbus Energy S.A. zawarła umowę promocji i marketingu produktów z
Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie. Celem Umowy jest prowadzenie działań
promocyjno-marketingowych przez obie strony. Columbus Energy S.A. będzie promować wśród potencjalnych
klientów produkty finansowe Banku, a Bank będzie promować wobec wśród swoich Klientów możliwość 15letniego kredytowania w BOŚ S.A. w przypadku skorzystania przez Klienta z oferty zakupu instalacji
fotowoltaicznej oferowanej przez Columbus Energy Spółka Akcyjna. Umowa została zawarta na czas określony 3
miesięcy.
Zawarcie istotnej umowy
Columbus Energy S.A. podpisała umowy z kościelną osobą prawną na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 5
obiektach. Columbus Energy Spółka Akcyjna przystąpi do realizacji umowy w terminie 60 dni od uzyskania
dofinansowania przez Zamawiającego i wykona je w terminie 120 dni od daty pozyskania finansowania.
Rozliczenie należnego zgodnie z umową wynagrodzenia będzie następować etapami. Wartość zawartej umowy
to 1.522.500,- zł (jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).
Podpisanie umowy współpracy
W dniu 07 marca 2016 roku Columbus Energy S.A. otrzymała podpisaną umowę współpracy z InPost Finanse Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie (InPost Finanse) - spółki, w której InPost Spółka Akcyjna jest wyłącznym udziałowcem.
Na mocy przedmiotowej umowy InPost Finanse będzie czynnie uczestniczył w pozyskiwaniu Klientów
zainteresowanych nabyciem produktów i rozwiązań Columbus Energy S.A.
Rejestracja połączenia
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie powzięła w dniu 18 marca 2016 r. na podstawie elektronicznego
wyciągu aktualnego KRS informację o dokonaniu w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt: sprawy KR.XI NSKRS/5932/16/048 wpisu połączenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z Columbus Capital Spółka Akcyjna.
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Po połączeniu kapitał zakładowy Columbus Energy Spółka Akcyjna wynosi 72.863.778,42 zł i dzieli się na
269.865.846 akcji wszystkich emisji, tj.
- 10.000.000 akcji serii A zwykłych na okaziciela,
- 5.002.400 akcji serii B zwykłych na okaziciela,
- 1.000.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela,
- 700.000 akcji serii D zwykłych na okaziciela,
- 253.163.446 akcji serii E zwykłych na okaziciela.
Spółką będzie sukcesywnie realizować strategię, opublikowaną raportem EBI 60/2015 z dnia 24 września 2015 r.
W opracowaniu jest nowa strategia, która Zarząd planuje opublikować w dniu 30 maja 2016 r. jak również
prognozy finansowe.
Celem większej transparentności Spółka począwszy od miesiąca lipca 2016 r. będzie publikować raporty
miesięczne.
W dniu 30 maja 2016 r. o godz. 11:00 w Hotelu Best Western w Krakowie, ul. Opolska 14a, Emitent organizuje
konferencję, gdzie Spółka przedstawi GAME CHANGER – nową ofertę Spółki dla rynku odnawialnych źródeł
energii. Ponadto Emitent będzie prezentował Spółkę oraz jej ofertę na Konferencji Wall Street
w dniach 2-4 czerwca 2016 r.

V. Prognozy finansowe
W roku 2016 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. Prognozy zostaną ogłoszone dnia 30 maja
2016 roku.

VI.

Informacja na temat aktywności Emitenta w zakresie działań zmierzających do zwiększenia
innowacyjności.

W I kwartale 2016 roku Zarząd Emitenta wdrażał narzędzia dające przewagi konkurencyjne oraz niezbędne do
wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Na spotkaniu w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 11:00 w Hotelu Best
Western w Krakowie, ul. Opolska 14a, zostanie przedstawiony GAME CHANGER - tj. zmiana oferty spółki
skutkująca jeszcze bardziej dynamicznym jej rozwojem, niezależnym od zmian legislacyjnych, czy dotacji. W
ocenie Zarządu GAME CHANGER jest pionierskim i wysoce innowacyjnym rozwiązaniem w branży.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.
Zarówno na dzień 31.03.2016 roku jak i na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent
nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań
finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań
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Zarówno na dzień 31.03.2016 roku jak i na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent
nie tworzy grupy kapitałowej, zatem nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.

IX.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Spółka na dzień 31.03.2016 roku zatrudniała 16 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Dawid Zieliński

Wiceprezes Zarządu
Łukasz Górski
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