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I. List Zarządu. 
 

Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy, 
 

Zarząd COLUMBUS ENERGY S.A. przedkłada raport kwartalny - za okres od 01.01.2017 r. do 

31.03.2017 r.  

Spółka Columbus Energy S.A. zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych oraz 

innych systemów odnawialnych źródeł energii. Główną strategią działania Spółki jest sprzedaż 
innowacyjnego produktu finansowania domowych instalacji fotowoltaicznych „Abonament na Słońce”, 
który daje niezależność klientowi od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, niezależność 
od dotacji i przede wszystkim daje Spółce Columbus Energy S.A. możliwość praktycznie nieograniczonej 
ilości instalacji.  

Pierwszy kwartał 2017 roku był dla Spółki niezwykle istotny. Zarząd Emitenta realizował bieżące 
działania operacyjne skupione na rozmowach z kontrahentami w zakresie realizacji finansowania 
planowanych projektów, szczególnie programu abonamentowego, głównie mając na uwadze zwiększające 
się wolumeny sprzedażowe i rosnący portfel klientów gotowych do realizacji. Warto zaznaczyć, że 
wskaźniki sprzedażowe (kontraktowania umów) osiągane w ostatnim kwartale są zbieżne z założeniami i 
strategią Spółki. Planowane masowe montaże instalacji rozpoczęły się w połowie lutego, co było 
spowodowane oczekiwaniem na zakończenie emisji obligacji serii A, oraz podpisaniem umowy z NEST 
BANK SA. 

 

W I kwartale 2017 r. Emitent prowadził szereg działań i negocjacji w celu pozyskania finansowania 
na realizację umów abonamentowych. Dla funkcjonowania Spółki istotne znaczenie miało podpisanie w 
marcu umowy z Nest Bank SA w zakresie finansowania klientów oraz zakończona sukcesem emisja  

obligacji serii A oraz obligacji serii B, która skutkowała pozyskaniem środków finansowych w łącznej 
wysokości 5.450.000 zł.    

 

Transformacja rynku energetycznego w Polsce jest nieunikniona. Kierunek, który przyjmuje 
większość rozwiniętych krajów w Europie to energetyka rozproszona. Są tylko dwie wygrywające 
technologie: fotowoltaika i magazyny energii. Większa świadomość społeczna dotycząca odnawialnych 
źródeł energii, regulacje prawne, które powoli przesuwają się w stronę energooszczędności, to wszystko 

powoduje, że rynek, na którym działa Columbus Energy S.A. będzie się dynamicznie rozwijał. Wierzymy, 

że dobrze prowadząc to przedsiębiorstwo będziemy generować satysfakcjonujące przychody i zyski, ale 

także dostarczać usługi i produkty najwyższej jakości naszym klientom, co zostanie docenione przez 
długoterminową wycenę Spółki przez inwestorów. Wierzymy w to, że tak dynamiczny rynek, coraz lepszy 
klimat regulacyjno-polityczny, rozwój idei elektromobilności jest przyszłością, w której prym może wieść 
Columbus Energy.  

 

Dziękując za okazane zaufanie deklarujemy dalszy wkład pracy w rozwój COLUMBUS ENERGY S.A. 
i zapraszamy do lektury raportu za I kwartał 2017 roku. 
 

 

Z poważaniem  
 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu  

Dawid Zieliński    Łukasz Górski    Janusz Sterna  

 



Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport za I kwartał 2017 roku 

 

Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport za II kwartał 2016 roku 

 

4 

 

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 

43.21.Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

35.11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

42.22 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ 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 ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 76.506.967,53 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 

f) 13 493 293 akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
0,27 zł każda, akcje serii F nie są dopuszczone do obrotu 

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

REGON 241811803 

NIP 9492163154 
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Zarząd Spółki 

W I kwartale 2017 r. do dnia 31 marca 2017 roku  w skład Zarządu COLUMBUS ENERGY S.A. wchodziły 
następujące osoby: 

 

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Dawid Zieliński Prezes Zarządu 

2. Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu COLUMBUS ENERGY S.A. wchodzą 
następujące osoby: 
 

W dniu 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Janusza Sterna z dniem 1 kwietnia 2017 

roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych. 

 

Na dzień sporządzenia raportu skład Zarządu 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 sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

W I kwartale 2017 r.do dnia 31 marca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej COLUMBUS ENERGY S.A. 
wchodzili: 

 

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Paweł Urbański  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Janusz Sterna  Członek Rady Nadzorczej 
3. Leszek Leńko Członek Rady Nadzorczej 
4. Maciej Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej 
5. Sławomir Majtyka  Członek Rady Nadzorczej 
6.   Łukasz Kaleta Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

W dniu 31 marca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Pan Janusz Sterna złożył Zarządowi i Radzie Nadzorczej 
rezygnację z dniem 31 marca 2017 roku z pełnionej funkcji. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej COLUMBUS ENERGY S.A. wchodzą:  
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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.   Łukasz Kaleta Sekretarz Rady Nadzorczej 

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

L.p. Imię i Nazwisko Liczba akcji % akcji Liczba  głosów % głosów 

1. Dawid Zieliński * 93 214 432 32,89 93 214 432 32,89 

2. January Ciszewski ** 91 592 724 32,32 91 592 724 32,32 

3. Paweł Szymula *** 21 864 030 7,72 21 864 030 7,72 

4. Marek Sobieski  17 899 477 6,32 17 899 477 6,32 

5. Inven Group Sp. z o.o.**** 13 493 293 4,76 13 493 293 4,76 

6. Paweł Urbański**** 725 000 0,26 725 000  0,26 

7. Janusz Sterna**** 725 000 0,26 725 000  0,26 

8. Pozostali akcjonariusze 43 845 183 15,47 43 845 183  15,47 

 Ogółem: 283 359 139 100,00 283 359 139 100,00 

 

* pośrednio poprzez PRIME2 S.A., w którym 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  
 

 

 

 

 

 

III. Oświadczenie Zarządu Spółki. 
 

Zarząd Columbus Energy S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane skonsolidowane i 

jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2017 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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IV.  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 
zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 
 

Nie było zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Dane finansowe prezentowane są według 
polskich standardów rachunkowości. Emitent po złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu w związku 
ze  zmianą platformy obrotu będzie sporządzał sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (art. 45 ust. 1 a ustawy o rachunkwości).   
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku i zostało 
sporządzone przy założeniu, że Grupa Kapitałowa (i każda z jednostek objętych konsolidacją z osobna) 
będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz że nie zamierza 
ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakres. Zgodnie z wiedzą Zarządu 
Spółki Dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez 
Grupę Kapitałową w okresie najbliższego roku. Sprawozdania finansowe spółek zależnych objętych 
konsolidacją sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy. 
 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej. Skonsolidowany 
rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią. 
 

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. 
 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego są 
zgodne z: 

• ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą (w 
związku z nowymi zapisami Ustawy Emitent stosuje już nowy układ w sprawozdaniach finansowych), 

• rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, zwanym dalej Rozporządzeniem, 

• przyjętą w tym zakresie polityką rachunkowości Jednostki Dominującej. 
 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie 
ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. przedstawia 

rzetelnie sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2017 roku. 

 

Przy konsolidacji bilansu metodą pełną sumowaniu podlegają wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i 
pasywów Jednostek Zależnych i Jednostki Dominującej w pełnej wysokości. Po dokonaniu sumowania 
dokonano korekt i włączeń konsolidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Przy konsolidacji rachunku zysków i strat metodą pełną sumowaniu podlegają wszystkie odpowiednie 
pozycje przychodów i kosztów Jednostek Zależnych i Jednostki Dominującej. Pozycje rachunków zysków 
i strat Jednostek Zależnych podlegają sumowaniu w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części 
Jednostka Dominująca jest właścicielem Jednostki Zależnej. Po dokonaniu sumowania dokonano korekt i 

wyłączeń konsolidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Wyłączeniu ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego podlegają następujące istotne pozycje: 
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• wzajemne należności i zobowiązania, 
• przychody i koszty dotyczące operacji dokonywanych między podmiotami objętymi konsolidacją, 
• zyski i straty powstałe na operacjach dokonywanych między podmiotami objętymi konsolidacją, 

zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów oraz wartości nabycia udziałów 
posiadanych przez Podmiot Dominujący w Podmiotach Zależnych objętych konsolidacją, 

• dywidendy naliczone lub wypłacone przez Jednostki Zależne Jednostce Dominującej i innym 
jednostkom, które są objęte konsolidacją. 

 

Na dzień nabycia Jednostki Zależnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej wyceniane są 
według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia ponad wartość godziwą możliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach bilansu jako wartość 
firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania 
przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako ujemna wartość firmy w pasywach bilansu. 
 

Kapitał mniejszości jest wykazywany według przypadającej na udziałowców mniejszościowych wartości 
godziwej aktywów netto. W kolejnych okresach, straty przypadające udziałowcom mniejszościowym 
powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały Jednostki Dominującej. 
 

W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych Jednostek Zależnych bądź 
Stowarzyszonych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych 
przez Jednostkę z zasadami stosowanymi przez Podmiot Dominujący. 
 

Spółki zależne od dnia nabycia stosują zasady zgodne z polityką rachunkowości Jednostki Dominującej. 
 

Założenia ogólne dla sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
 

1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku. 

3. 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: 

 

• 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, 
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• 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. 

 

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”. 
 

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). 
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Pasywa: 

 

• 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: 

 

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z: 
• ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą (w 

związku z nowymi zapisami Ustawy Emitent stosuje już nowy układ w sprawozdaniach finansowych), 
• przyjętą w tym zakresie polityką rachunkowości. 
 

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. 
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1.   Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

 

A. Bilans Columbus Energy S.A. (w zł) 
    

AKTYWA 31.03.2017 31.03.2016 

A. AKTYWA TRWAŁE 76 611 504,90 63 584 189,43 

I. Wartości niematerialne i prawne 64 521 472,86 63 562 007,43 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 2 188 881,37 1 227 458,06 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 62 332 591,49 62 334 549,37 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 125 838,90 18 706,00 

1. Środki trwałe 27 988,90 18 706,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 

0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 16 479,28 0,00 

d) środki transportu 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 11 509,62 18 706,00 

2. Środki trwałe w budowie 97 850,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 11 940 063,14 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 11 940 063,14 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 200 000,00 0,00 

– udziały lub akcje 200 000,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 3 641 000,00 0,00 

– udziały lub akcje 3 641 000,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
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c) w pozostałych jednostkach 8 099 063,14 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 8 099 063,14 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 130,00 3 476,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 130,00 3 476,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 6 687 905,78 9 376 150,10 

I. Zapasy 394 192,61 604 474,86 

1. Materiały 394 192,61 604 474,86 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

– w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 2 561 329,39 7 027 323,38 

1. Należności od jednostek powiązanych 198 544,63 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 198 544,63 0,00 

– do 12 miesięcy 198 544,63 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

3. Należności od pozostałych jednostek 2 362 784,76 7 027 323,38 

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 2 164 564,57 4 925 678,84 

– do 12 miesięcy 2 164 564,57 4 925 678,84 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

145 368,85 704 381,11 

c) inne 52 851,34 1 397 263,43 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 707 986,65 1 729 192,90 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 707 986,65 1 729 192,90 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
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– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 498 509,59 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 498 509,59 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 707 986,65 1 230 683,31 

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 707 986,65 1 230 683,31 

– inne środki pieniężne 0,00 0,00 

– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 397,13 15 158,96 

– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 
0,00 0,00 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

 

AKTYWA RAZEM 

 

83 299 410,68 72 960 339,53 

    

PASYWA 31.03.2017 31.03.2016 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 75 236 763,87 70 317 178,17 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 72 863 778,42 72 863 778,42 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14 070 004,14 12 795 195,20 

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 25 572,64 25 572,64 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3 643 189,11 0,00 

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 389 650,80 -15 275 656,86 

VI. Zysk (strata) netto 1 049 443,00 -66 138,59 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 
 

0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 062 646,81 2 643 161,36 

I. Rezerwy na zobowiązania 31 476,33 1 893,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 826,00 1 893,00 
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2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 119,63 0,00 

– długoterminowa 119,63 0,00 

– krótkoterminowa 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 23 530,70 0,00 

– długoterminowe 0,00 0,00 

– krótkoterminowe 23 530,70 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 5 120 000,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 5 120 000,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 120 000,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

d) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 433 167,77 2 270 660,71 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 551 643,84 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 551 643,84 

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

0,00 

0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 433 167,77 1 719 016,87 

a) kredyty i pożyczki 0,00 762 264,38 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 203 021,41 746 380,26 

– do 12 miesięcy 2 203 021,41 746 380,26 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych 

148 666,54 

55 709,09 

h) z tytułu wynagrodzeń 68 897,27 152 373,26 

i) inne 12 582,55 2 289,88 
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4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 478 002,71 370 607,65 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 0,00 0,00 

3. Inne rozliczenia międzyokresowe 478 002,71 370 607,65 

– długoterminowe 0,00 0,00 

– krótkoterminowe 478 002,71 370 607,65 

PASYWA RAZEM 83 299 410,68 72 960 339,53 

 
 

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

   

Wyszczególnienie 01.01.2017 - 

31.03.2017 

01.01.2016 - 

31.03.2016 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 374 554,89 374 434,72 

– od jednostek powiązanych 
 

0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 373 337,46 374 434,72 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie 
– wartość ujemna) 

 

0,00 

– w tym obiekty w zabudowie 
 

0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
 

0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 217,43 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 5 062 636,85 438 668,75 

I. Amortyzacja 1 811,09 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 3 001 289,13 80 348,14 

III. Usługi obce 1 748 917,36 157 213,02 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 11 384,37 2 643,09 

– podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 229 076,16 179 699,42 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 23 436,42 13 372,97 

– emerytalne 6 236,93 0,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 46 722,32 5 392,11 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 311 918,04 -64 234,03 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 175,41 0,54 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 1 175,41 0,54 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 008,87 0,00 
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I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 1 008,87 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 312 084,58 -64 233,49 

G. Przychody finansowe 6 333,49 3,06 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 5 917,80 3,06 

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

V. Inne 415,69 0,00 

H. Koszty finansowe 16 258,07 1 908,16 

I. Odsetki, w tym: 16 258,07 1 908,16 

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 302 160,00 -66 138,59 

J. Podatek dochodowy 252 717,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 

0,00 

L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 049 443,00 -66 138,59 
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C. Rachunek Przepływów pieniężnych COLUMBUS ENERGY S.A.(metoda pośrednia)(w 
zł)    

Treść 01.01.2017 - 

31.12.2017 

01.01.2016 - 

31.03.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

0,00 0,00 

I. Zysk (strata) netto 1 049 443,00 -66 138,59 

II. Korekty razem 3 931 638,54 1 734 648,08 

1. Amortyzacja 1 811,09 0,00 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 340,27 -7 512,32 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 

6. Zmiana stanu zapasów -95 843,69 -604 474,86 

7. Zmiana stanu należności 2 255 471,24 -323 871,91 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

1 793 167,91 1 252 609,46 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -33 308,28 -211,20 

10. Inne korekty 0,00 1 418 108,91 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 

4 981 081,54 1 668 509,49 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

0,00 0,00 

I. Wpływy 0,00 65 879,44 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 65 879,44 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

– odsetki 0,00 0,00 

– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 65 879,44 

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 50 000,00 

– odsetki 0,00 15 879,44 

– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 
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4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 7 602 439,11 22 489,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

31 869,11 22 489,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 7 570 570,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 7 570 570,00 0,00 

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki długoterminowe 7 570 570,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 

-7 602 439,11 43 390,44 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 

I. Wpływy 5 120 000,00 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5 120 000,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 639 206,56 560 960,32 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 

0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 550 000,00 560 960,32 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 89 206,56 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 

4 480 793,44 -560 960,32 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 1 859 435,87 1 150 939,61 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 859 435,87 1 150 939,61 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 848 550,78 79 743,70 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 3 707 986,65 1 230 683,31 
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– o ograniczonej możliwości dysponowania 500 000,00 500 000,00 
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D. Zestawienie zmian w kapitale własnym COLUMBUS ENERGY S.A. (w zł)    

 
31.03.2017 31.03.2016 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 74 187 320,87 
2 029 186,34 

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 
0,00 

– korekty błędów 0,00 
0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 74 187 320,87 
2 029 186,34 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 16 702 400,00 
16 702 400,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 
56 161 378,42 56 161 378,42 

a) zwiększenie z tytułu 68 354 130,42 
68 354 130,42 

– wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 
0,00 

– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) 68 354 130,42 
68 354 130,42 

b) zmniejszenie z tytułu 12 192 752,00 
12 192 752,00 

– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 
0,00 

– zmniejszenie wartości nominalnej akcji 0,00 
0,00 

– obniżenie wartości akcji 16.702.400 szt. z kwoty nominalnej 1,00 zł do 
0,27 zł przy połączeniu Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A. 

12 192 752,00 

12 192 752,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 72 863 778,42 
72 863 778,42 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14 070 004,14 
602 443,20 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 
12 192 752,00 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 
0,00 

– emisji akcji powyżej wartości nabycia 0,00 
0,00 

– podziału zysku (ustawowo) 0,00 
0,00 

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 

0,00 

– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – 

różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych 

0,00 

0,00 

– obniżenie wartości akcji 16.702.400 szt. z kwoty nominalnej 1,00 zł do 
0,27 zł przy połączeniu Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A. 

0,00 

12 192 752,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 
0,00 

– pokrycia straty 0,00 
0,00 

– umorzenia własnych udziałów 0,00 
0,00 

– podwyższenia kapitału zakładowego 0,00 
0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14 070 004,14 
12 795 195,20 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
 

0,00 

a) zwiększenie z tytułu 
 

0,00 
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– aktualizacji wyceny środków trwałych 
 

0,00 

– aktualizacji wartości godziwej 
 

0,00 

– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , 
ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał 

 

0,00 

– aktualizacji innych aktywów 
 

0,00 

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 
 

0,00 

– … 
 

0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 
 

0,00 

– zbycia środków trwałych 
 

0,00 

– aktualizacji wartości godziwej 
 

0,00 

– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , 
ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał 

 

0,00 

– aktualizacji innych aktywów 
 

0,00 

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 
 

0,00 

– … 
 

0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 
3 643 189,11 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 
0,00 0,00 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 
0,00 

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 
0,00 

– na udziały (akcje) własne 0,00 
0,00 

– emisja akcji zwykłych serii F w liczbie 13.493.293 o wartości nominalnej 
0,27 zł nie zarejestowana w KRS 

0,00 

0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 
0,00 

– pokrycia straty bilansowej 0,00 
0,00 

– umorzenia udziałów własnych 0,00 
0,00 

– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego 0,00 
0,00 

– wypłaty dywidendy 0,00 
0,00 

– zwrotu dopłat wspólnikom 0,00 
0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3 643 189,11 

0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 550 465,80 
-16 550 465,80 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 
0,00 0,00 

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 
0,00 

– korekty błędów 0,00 
0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
160 815,00 0,00 

a) zwiększenie z tytułu 160 815,00 
0,00 

– podziału zysku z lat ubiegłych 
160 815,00 0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 
1 274 808,94 
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– wypłaty dywidendy 0,00 
0,00 

– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub 
rezerwowego 

0,00 

0,00 

– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe 0,00 
1 274 808,94 

– przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 
0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 
-16 389 650,80 -1 274 808,94 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 
-16 550 465,80 -15 275 656,86 

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 
0,00 

– korekty błędów 0,00 
0,00 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
-16 550 465,80 -15 275 656,86 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 
0,00 

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 
0,00 

– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału 
zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym 

0,00 

0,00 

– … 0,00 
0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 160 815,00 
0,00 

– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku 0,00 
0,00 

– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego 160 815,00 

0,00 

– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego 0,00 

0,00 

– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 0,00 
0,00 

– … 0,00 
0,00 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 
-16 389 650,80 -15 275 656,86 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, 
-16 389 650,80 -15 275 656,86 

6. Wynik netto 
1 049 443,00 -66 138,59 

a) zysk netto 1 049 443,00 
0,00 

b) strata netto 0,00 
-66 138,59 

c) odpisy z zysku 0,00 
0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
75 236 763,87 70 317 178,17 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

75 236 763,87 70 317 178,17 

 
2.  Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe. 

 

W I kwartale 2017 roku Columbus Energy Spółka Akcyjna osiągnęła przychody w wysokości 

6 374 554,89PLN, podczas gdy w I kwartale 2016 roku Emitent zrealizował sprzedaż na poziomie 
374 434,72 PLN. Zysk ze sprzedaży za I kwartał 2017 roku wyniósł 1 311 918,04PLN (analogicznie w I 

kwartale 2016 r. wartość ta wyniosła -64 234,03 PLN), zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 

1 312 084,58 PLN, zysk brutto wyniósł 1 302 160,00 PLN, natomiast zysk netto osiągnął poziom 
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1 049 433,00 PLN (analogicznie w I kwartale 2016 r. wartość ta wyniosła -66 138,59 PLN). Wszystkie 

zdarzenia które miały wpływ na osiągnięcie wyników są opisane poniżej. I kwartał 2017 roku był czasem 
bardzo intensywnych działań Zarządu Emitenta w zakresie poszukiwania kapitału na dalszy intensywny 
rozwój Spółki. I kwartał 2017 roku był bardzo ważny dla Spółki ponieważ oprócz instalacji fotowoltaicznych 
finansowanych bezpośrednio przez klientów (sprzedaż za gotówkę) Społka rozpoczęła montaż instalacji w 
ramach programu abonamentowego, czyli długoterminowego, indeksowanego rocznie finansowania 
klientów indywidualnych. 

 

 

4. Skrócone skonsoldowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Energy 
S.A.  

SKONSOLIDOWANY BILANS 

   

AKTYWA 31.03.2017 31.03.2016 

A. AKTYWA TRWAŁE 76 623 827,50 63 584 189,43 

I. Wartości niematerialne i prawne 64 521 472,86 63 562 007,43 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 2 188 881,37 1 227 458,06 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 62 332 591,49 62 334 549,37 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

1. Wartość firmy – jednostki zależne 0,00 0,00 

2. Wartość firmy – jednostki współzależne 0,00 0,00 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 125 838,90 18 706,00 

1. Środki trwałe 27 988,90 18 706,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 16 479,28 0,00 

d) środki transportu 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 11 509,62 18 706,00 

2. Środki trwałe w budowie 97 850,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

V. Inwestycje długoterminowe 11 944 295,74 0,00 
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1. Nieruchomości 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 11 944 295,74 0,00 

a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych 
metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 

0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności 3 639 898,93 0,00 

– udziały lub akcje 3 639 898,93 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

d) w pozostałych jednostkach 8 304 396,81 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 8 304 396,81 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 220,00 3 476,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 220,00 3 476,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 6 800 830,49 9 376 150,10 

I. Zapasy 394 192,61 604 474,86 

1. Materiały 394 192,61 604 474,86 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 2 562 023,89 7 027 323,38 
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1. Należności od jednostek powiązanych 198 544,63 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 198 544,63 0,00 

– do 12 miesięcy 198 544,63 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

3. Należności od pozostałych jednostek 2 363 479,26 7 027 323,38 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 165 241,07 4 925 678,84 

– do 12 miesięcy 2 165 241,07 4 925 678,84 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

145 386,85 704 381,11 

c) inne 52 851,34 1 397 263,43 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 820 216,86 1 729 192,90 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 820 216,86 1 729 192,90 

a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) w pozostałych jednostkach 66 094,72 498 509,59 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 66 094,72 498 509,59 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 754 122,14 1 230 683,31 

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 754 122,14 1 230 683,31 
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– inne środki pieniężne 0,00 0,00 

– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 397,13 15 158,96 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 83 424 657,99 72 960 339,53 

 

 
   

PASYWA 31.03.2017 31.03.2016 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 75 093 360,79 70 317 178,17 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 72 863 778,42 72 863 778,42 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14 070 004,14 12 795 195,20 

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 25 572,64 25 572,64 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3 643 189,11  

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

V. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 480 968,47 -15 275 656,86 

VII. Zysk (strata) netto 997 357,59 -66 138,59 

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

0,00 0,00 

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 0,00 0,00 

C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00 

I. Ujemna wartość – jednostki zależne 0,00 0,00 

II. Ujemna wartość – jednostki współzależne 0,00 0,00 

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 331 297,20 2 643 161,36 

I. Rezerwy na zobowiązania 67 818,99 1 893,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 826,00 1 893,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 119,63 0,00 

– długoterminowa 0,00 0,00 

– krótkoterminowa 119,63 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 59 873,36 0,00 
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– długoterminowe 0,00 0,00 

– krótkoterminowe 59 873,36 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 5 120 000,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 5 120 000,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 120 000,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

e) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 665 475,50 2 270 660,71 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 551 643,84 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 551 643,84 

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

0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 665 475,50 1 719 016,87 

a) kredyty i pożyczki 0,00 762 264,38 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 401 566,04 746 380,26 

– do 12 miesięcy 2 401 566,04 746 380,26 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych 

165 716,06 55 709,09 

h) z tytułu wynagrodzeń 85 610,85 152 373,26 

i) inne 12 582,55 2 289,88 

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 478 002,71 370 607,65 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 
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2. Inne rozliczenia międzyokresowe 478 002,71 370 607,65 

– długoterminowe 0,00 0,00 

– krótkoterminowe 478 002,71 370 607,65 

PASYWA RAZEM 83 424 657,99 72 960 339,53 

 

A. Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. (w zł) 
   

wyszczególnienie 
01.01.2017 – 

31.03.2017 

01.01.2016 – 

31.03.2016 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 369 730,89 374 434,72 

– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 368 513,46 374 434,72 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 217,43 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 5 139 499,82 438 668,75 

I. Amortyzacja 1 811,09 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 3 001 289,13 80 348,14 

III. Usługi obce 1 750 026,88 157 213,02 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 11 619,37 2 643,09 

– podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 294 697,23 179 699,42 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 33 333,80 13 372,97 

– emerytalne 6 236,93 2 560,12 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 46 722,32 5 392,11 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 230 231,07 -64 234,03 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 175,41 0,54 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 1 175,41 0,54 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 008,87 0,00 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
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II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 1 008,87 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 230 397,61 -64 233,49 

G. Przychody finansowe 37 036,12 3,06 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 36 620,43 3,06 

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

V. Inne 415,69 0,00 

H. Koszty finansowe 16 258,07 1 908,16 

I. Odsetki, w tym: 16 258,07 1 908,16 

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

0,00 0,00 

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H+/-I) 1 251 175,66 -66 138,59 

K. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 

I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne 0,00 0,00 

II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne 0,00 0,00 

L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 

I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne 0,00 0,00 

II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne 0,00 0,00 

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności -1 101,07 0,00 

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) 1 250 074,59 -66 138,59 

O. Podatek dochodowy 252 717,00 0,00 
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P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) 997 357,59 -66 138,59 
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B. Rachunek Przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. (w zł) - 
– metoda pośrednia 

   

wyszczególnienie 
01.01.2017 – 

31.03.2017 

01.01.2016 – 

31.03.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I. Zysk (strata) netto 997 357,59 -66 138,59 

II. Korekty razem -3 611 297,80 1 734 648,08 

1. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 

2. Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą 
praw własności 1 101,07 0,00 

3. Amortyzacja 1 811,09 0,00 

4. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 

5. odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 

6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -20 362,36 -7 512,32 

8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

9. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 

10. Zmiana stanu zapasów -95 843,69 -604 474,86 

11. Zmiana stanu należności -5 449 333,23 -323 871,91 

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

1 984 637,60 1 252 609,46 

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -33 308,28 -211,20 

14. Inne korekty 0,00 1 418 108,91 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -2 613 940,21 1 668 509,49 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 30 702,63 65 879,44 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 30 702,63 65 879,44 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

– odsetki 0,00 0,00 

– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 
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b) w pozostałych jednostkach 30 702,63 65 879,44 

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 50 000,00 

– odsetki 30 702,63 15 879,44 

– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 31 869,11 22 489,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

31 869,11 22 489,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom 
(akcjonariuszom) mniejszościowym 

0,00 0,00 

5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 166,48 43 390,44 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy 5 120 000,00 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5 120 000,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 639 206,56 560 960,32 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 550 000,00 560 960,32 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 
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7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 89 206,56 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4 480 793,44 -560 960,32 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 1 865 686,75 1 150 939,61 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 865 686,75 1 150 939,61 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 888 435,39 79 743,70 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 3 754 122,14 1 230 683,31 

– o ograniczonej możliwości dysponowania 500 000,00 500 000,00 
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C. Zestawienie zmian w kapitałach własnych Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. 
(w zł)] 

   

wyszczególnienie 31.03.2017 31.03.2016 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 74 096 003,20 2 029 186,34 

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

– korekty błędów 0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 74 096 003,20 2 029 186,34 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 72 863 778,42 16 702 400,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 

– wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 

– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) 0,00 68 354 130,42 

– ….  0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 12 192 752,00 

– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 

– zmniejszenie wartości nominalnej akcji 0,00 0,00 

– obniżenie wartości akcji 16.702.400 szt. z kwoty nominalnej 1,00 
zł do 0,27 zł przy połączeniu Columbus Energy S.A. z Columbus 
Capital S.A. 

0,00 12 192 752,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 72 863 778,42 72 863 778,42 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14 070 004,14 12 795 195,20 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 

– podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 

– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków 
trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych 
środków trwałych 

0,00 0,00 

– korekty błędów 0,00 0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 

– pokrycia straty 0,00 0,00 

– umorzenia własnych udziałów 0,00 0,00 

– podwyższenia kapitału zakładowego 0,00  

– sprzedaż akcji własnych 0,00 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14 070 004,14 12 795 195,20 
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3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 

– aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 

– aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00 

– aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00 

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 

– zbycia środków trwałych 0,00 0,00 

– aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00 

– aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00 

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3 643 189,11 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 

– pokrycia straty bilansowej 0,00 0,00 

– umorzenia udziałów własnych 0,00 0,00 

– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego 0,00 0,00 

– wypłaty dywidendy 0,00 0,00 

– zwrotu dopłat wspólnikom 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3 643 189,11 0,00 
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5. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 480 968,47 -16 550 465,80 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 69 497,33 0,00 

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

– korekty błędów 0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 

– podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 1 274 808,94 

– wypłaty dywidendy 0,00 0,00 

– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, 
zapasowego lub rezerwowego 

0,00 0,00 

– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe 0,00 1 274 808,94 

– przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 69 497,33 -1 274 808,94 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 16 550 465,80 -15 275 656,86 

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

– korekty błędów 0,00 0,00 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16 550 465,80 -15 275 656,86 

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 

– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału 
zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w 
kapitale zapasowym 

0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 

– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku 0,00 0,00 

– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i 
rezerwowego 

0,00 0,00 

– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego 0,00 0,00 

– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 16 550 465,80 -15 275 656,86 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, -16 480 968,47 -15 275 656,86 

6. Wynik netto 997 357,59 -66 138,59 

a) zysk netto 997 357,59  

b) strata netto 0,00 -66 138,59 

c) odpisy z zysku 0,00  
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II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 75 093 360,79 70 317 178,17 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 75 093 360,79 70 317 178,17 

 

4.   Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe przez Grupę Kapitałową Columbus Energy S.A. 

 

W I kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa Columbus Energy osiągnęła przychody w wysokości 

6 369 730,89PLN, w I kwartale 2016 roku Emitent nie tworzył Grupy Kapitałowej stąd zrealizowane 

wyniki  porównane są z wynikami osiągniętymi w roku 2016 przez Spółkę dominującą w Grupie 

zrealizowała sprzedaż na poziomie 374 434,72 PLN.  

Zysk ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Columbus Energy za I kwartał 2017 roku wyniósł 1 230 231,07PLN 

(analogicznie w I kwartale 2016 r. wartość ta wyniosła -64 234,03 PLN), zysk z działalności operacyjnej 

Grupy Kapitałowej Columbus Energy osiągnął poziom 1 230 397,61 PLN, zysk brutto Grupy Kapitałowej 
Columbus Energy wyniósł 1 250 074,59 PLN, natomiast zysk netto Grupy Kapitałowej Columbus Energy 

osiągnął poziom 997 357,59 PLN (analogicznie w I kwartale 2016 r. wartość ta wyniosła -66 138,59 PLN). 

Wszystkie zdarzenia które miały wpływ na osiągnięcie wyników są opisane poniżej. 
 

ISTOTNE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W I KWARTALE 2017 R. 

 

• Termin publikacji raportów 

 

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) poinformował, iż raporty 
okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach: 

- jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. - w dniu 13 lutego 2017 r.,  

- jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. - w dniu 13 maja 2017 r.,  

- jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. - w dniu 12 sierpnia 2017 r.,  

- jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. - w dniu 12 listopada 2017 r.,  

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej 

wiadomości w dniu 26 maja 2017 r. 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości 
w formie raportu bieżącego. 
 

• Raport miesięczny za grudzień 2016 r.  

 

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) z siedzibą w Krakowie jako załącznik 
do raportu EBI nr 2/2017 przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny miesiąc grudzień 2016 r. 

 

• Szacunki wyników Spółki Columbus Energy S.A. za rok ubiegły.  
 

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazał do publicznej 
wiadomości szacunki wyników osiągniętych przez Spółkę w rok obrotowym 2016: 
1. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 8,5 mln zł,  
2. EBITDA wyniosła 0,3 mln zł 
3. Zysk netto wyniósł 0,2 mln zł 
Są to wstępne szacunki wybranych nieaudytowanych wyników Spółki i mogą ulec zmianie. Ostateczne 

dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie 
rocznym, który zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 
2017 roku zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2017 roku.  
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• Podpisanie umowy z Nest Bank  

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), w nawiązaniu do 
raportu bieżącego ESPI nr 31/2016 z dnia 15 grudnia 2017 roku informuje, iż w dniu 6 marca 2017 
roku podpisał z Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę współpracy (dalej: Umowa), przez 
którą Bank zobowiązuje się do finansowania klientów, którzy spełnią warunki określone w 
odpowiedniej ofercie produktowej. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Bank zobowiązuje się 
do przekazania na rachunek Emitenta środków finansowych wynikających z zawartych umów z 
klientami Emitenta. Podpisanie przez Emitenta umowy z NEST Bank S.A. to pierwszy etap 

zaangażowania we współpracę, polegający na współfinansowaniu klientów oraz jest kontynuacją 
podpisanego obustronnie 14 grudnia 2016 listu intencyjnego.  

• Emisja obligacji serii A  

Zarząd Columbus Energy S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) poinformował, iż w dniu 6 lutego 2017 roku, 
działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej spółki Columbus Energy 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 2 lutego 2017 r. nr 1/02/2017 zmienionej uchwałą z 
dnia 3 lutego 2017 r. nr 2/02/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii A oraz 
na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), 

Zarząd Spółki podjął w dniu 6 lutego 2017 r. uchwałę nr 1/02/2017 w sprawie emisji obligacji serii 
A, która stanowi m.in., że: 

Spółka wyemituje do 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000,00 
(trzy miliony) złotych („Obligacje serii A”, „Obligacje”). 

W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych 

Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Emitent będzie oferował Obligacje serii A w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 
149 osób, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji. 

• Zawarcie umowy o oferowanie obligacji w ofercie prywatnej.  

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", "Spółka") 
poinformował, iż w dniu 6 lutego 2017 roku obustronnie podpisano z Polskim Domem Maklerskim 

S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest oferowanie obligacji w ofercie 
prywatnej. 

Umowa ta została podpisana w związku z podjętą przez Zarząd Emitenta uchwałą o emisji obligacji 
serii A, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 3/2017. Strony ustaliły, że prace nad 
realizacją przedmiotu Umowy zostaną rozpoczęte niezwłocznie po jej obustronnym podpisaniu. 
Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia wykupu Obligacji, lub - w przypadku nie podjęcia uchwały o 
przydziale Obligacji - do dnia, w którym zgodnie z Warunkami Emisji powinna zostać podjęta.  

• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS  
 

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka, Emitent) w dniu 10 lutego 2017 r. 

powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.02.2017 r. rejestracji podwyższenia 



Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport za I kwartał 2017 roku 

 

   

    

39 

kapitału zakładowego Emitenta o 13.493.293 akcji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.643.189,11 
zł. 
W związku z powyższym obecna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 76.506.967,53 zł, 
który dzieli się na: 
a) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A  
b) 5.002.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B  

c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C  
d) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D  
e) 253.163.446 akcji zwykłych na okaziciela serii E  
f) 13.493.293 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

o wartości nominalnej 0,27 zł każda akcja. 
Łączna liczba akcji oraz łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 283.359.139. 
 

• Przekroczenie progu 5 %  

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 13 lutego 2017 
r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych od Akcjonariusza Pana Pawła Urbańskiego, będącego jednocześnie Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Emitenta wraz z podmiotem powiązanym Inven Group Sp. z o.o. o przekroczeniu 
progu powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe 
zawiadomienie emitent opublikował w załączeniu do raportu ESPI nr 3/2017.  

 

• Przekroczenie progu 5 %  

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 13 lutego 2017 
r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych od Akcjonariusza Pana Janusza Sterna, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej 
Emitenta wraz z podmiotem powiązanym Inven Group Sp. z o.o. o przekroczeniu progu powyżej 5 % 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe zawiadomienie emitent 
opublikował w załączeniu do raportu ESPI nr 4/2017.  

 

• Zmiana stanu posiadania  

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 13 lutego 2017 

r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych od Akcjonariusza Pana Januarego Ciszewskiego wraz z podmiotami powiązanymi o 
przekroczeniu progu poniżej 33 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do 
progu 32,32 %. Przedmiotowe zawiadomienie emitent opublikował w załączeniu do raportu ESPI nr 
5/2017.  
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• Zmiana stanu posiadania  

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 13 lutego 2017 

r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych od Pana Dawida Zielińskiego, reprezentującego PRIME2 S.A. o przekroczeniu przez 

Spółkę progu poniżej 33 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do progu 
32,89 %. Przedmiotowe zawiadomienie emitent opublikował w załączeniu do raportu ESPI nr 6/2017.  

• Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.  

 

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) z siedzibą w Krakowie jako załącznik 
do raportu EBI nr 5/2017 przekazał do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 r. 
 

• Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Columbus 
Energy S.A. za rok 2016  

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informował, iż w dniu 15 lutego 
2017 roku Zarząd Spółki podpisał z PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 

0000540136, podmiotem wpisanym pod nr 3992 na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, umowę na badanie 
sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok obrotowy od 

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  

• Raport miesięczny za styczeń 2017 r.  

 

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) z siedzibą w Krakowie jako załącznik 
do raportu EBI nr 7/2017 przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny miesiąc styczeń 2017 r. 

 

• Zawarcie umowy o oferowanie obligacji w ofercie publicznej.  

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", "Spółka") 
poinformował, iż w dniu 22 lutego 2017 roku obustronnie podpisano z Polskim Domem Maklerskim 

S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest oferowanie planowanej przez Emitenta 
obligacji serii B w ofercie publicznej. 

Strony ustaliły, że prace nad realizacją przedmiotu Umowy zostaną rozpoczęte niezwłocznie po jej 
obustronnym podpisaniu. 

Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia wykupu Obligacji, lub - w przypadku nie podjęcia uchwały o 
przydziale Obligacji - do dnia, w którym zgodnie z Warunkami Emisji powinna zostać podjęta.  

O podjęciu uchwały o emisji obligacji serii B Emitent poinformuje osobnym komunikatem.  

• Dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział  

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku, Zarząd Columbus 
Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) poinformował, że w dniu 2 marca 2017 roku 

Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/03/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz 
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ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 1115 (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. 

Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy 
z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238) oraz zgodnie z warunkami emisji 

obligacji serii A określonymi w uchwale nr 1/02/2017 Zarządu Spółki z dnia 6 lutego 2017 roku w 

sprawie emisji obligacji serii A, zmienionej uchwałą Zarządu nr 22/02/22017 z dnia 21 lutego 2017 
roku. 

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 r. 

Raport zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect" Emitent opublikuje po otrzymaniu z biura maklerskiego niezbędnych informacji.  

• Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.  

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 3 marca 2017 
roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE, od prokurenta Emitenta Januarego Ciszewskiego o zbyciu akcji Spółki 
Columbus Energy Spółka Akcyjna.Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do 
niniejszego raportu ESPI nr 8/2017.  

• Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.  

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 3 marca 2017 
roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE, od Prime2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez 
Prezesa Zarządu Dawida Zielińskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o 
nabyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna.Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła 
załącznik do niniejszego raportu ESPI nr 9/2017 

• Przekroczenie progu 33 %  

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 3 marca 2017 
roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych od Pana Dawida Zielińskiego, reprezentującego akcjonariusza Prime2 S.A. o 
przekroczeniu w wyniku nabycia akcji przez spółkę progu powyżej 33 % w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta do progu 33,12 %.Przedmiotowe zawiadomienie  stanowiło 
załącznik do niniejszego raportu ESPI nr 10/2017. 
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• Ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii A  

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna siedziba w Krakowie (Emitent, Spółka) poinformował, iż w 
dniu 9 marca 2017 r. został złożony wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na 
zbiorze istniejących oraz przyszłych wierzytelności Spółki jako zastawcy, wynikających z umów z 
tytułu realizowanej przez zastawcę usługi „Abonament na Słońce” (umowy sprzedaży przez Columbus 
Energy S.A. kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem powiązane z umowami 
na 15-letnie finansowanie) do kwoty zabezpieczenia 1.672.500, 00 zł.  

W dniu 10 marca 2017 r. Zarząd Emitenta aktem notarialnym oświadczył, że co do obowiązku zapłaty: 
kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii A z tytułu wykupu, odsetek 
kapitałowych od obligacji na okaziciela serii A, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych 
świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności - na zasadach określonych w 
Uchwale nr 1/02/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 lutego 2017 r. 
w sprawie emisji obligacji, zmienionej Uchwałą nr 2/02/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z 

siedzibą w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały nr 1/02/2017 Zarządu 
Spółki z dnia 6 lutego 2017 r. oraz w Załącznikach do powołanych wyżej Uchwał, Uchwale nr 
1/03/2017 z dnia 2 marca 2017 r. Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie 
dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału oraz umowy o sprawowanie funkcji 
Administratora Zabezpieczeń z dnia 03 lutego 2017 roku – poddał reprezentowaną przez siebie 
Spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do 
kwoty 1.672.500,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) wobec 
Administratora Zabezpieczenia obligacji serii A. 

• Zakończenie subskrypcji Obligacji serii A  

 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) poinformował o 
zakończeniu subskrypcji Obligacji serii A i dokonaniu ich przydziału. 
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 7 lutego 2017 r., data zakończenia subskrypcji: 28 lutego 2017 r.; 

2) Data przydziału obligacji: 2 marca 2017 roku; 
3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: od 1000 do 3000 Obligacji na okaziciela serii A; 
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na 
które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 
5) Liczba Obligacji serii A, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1115; 
6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację; 
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 
Zapisy na Obligacje serii A złożyło 20 inwestorów; 
8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii 

A przydzielono 20 inwestorom; 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w 
ofercie Obligacji serii A nie uczestniczyli subemitenci; 

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii A 
wynoszą 63.775,00 zł, w tym: 
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 43.775,00 zł, 
- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, 
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł, 
- koszty wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji: 800 zł / m-c 

- koszty promocji oferty: nie dotyczy. 
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• Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B  

Zarząd Columbus Energy S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 marca 2017 roku, 
działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 marca 
2017 r. nr 1/03/2017 w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B oraz na podstawie art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: „Ustawa o 
obligacjach”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 1639) (dalej: „Ustawa o ofercie”), Zarząd Spółki podjął uchwałę, która stanowi 
m.in., że: Spółka wyemituje od 2.000 (dwa tysiące) do 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości 
nominalnej od 2.000.000,00 (dwa miliony) do 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych („Obligacje”). W 
przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych 
Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 
pkt 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o ofercie i 
w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie. Dokumentem zawierającym informacje o 
Obligacjach, ich ofercie i Emitencie będzie memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 

ust. 1 Ustawy o ofercie. Oferowanie Obligacji nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. O 
przydziale Obligacji Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. 

• Raport miesięczny za luty 2017 r.  

 

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) z siedzibą w Krakowie jako załącznik 
do raportu EBI nr 12/2017 przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny miesiąc luty 2017 r. 

 

• Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych  

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 21 marca 2017 roku 
do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE, od Członka Rady Nadzorczej Emitenta Macieja Fersztorowskiego o zbyciu 
akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik 
do niniejszego raportu ESPI nr 12/2017.  

• Dojście do skutku emisji obligacji serii B i ich przydział  

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, Zarząd Columbus 
Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) poinformował, że w dniu 30 marca 2017 roku 
Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 3/03/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii B oraz 
ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej uchwały 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. 

Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o 
ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie, zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 

15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji 

serii B określonymi w uchwale nr 2/03/2017 Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie emisji 
obligacji serii B.  
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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 30 marca 2019 r. 

Raport zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect" Emitent opublikuje po otrzymaniu z biura maklerskiego niezbędnych informacji.  

• Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej  

Zarząd Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka", „Emitent") 
poinformował, że w dniu 31 marca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Pan Janusz Sterna złożył 
Zarządowi i Radzie Nadzorczej rezygnację z dniem 31 marca 2017 roku z pełnionej funkcji. 

• Powołanie Wiceprezesa Zarządu  

Zarząd Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka", „Emitent") poinformował, 
że w dniu 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Janusza Sterna z dniem 1 kwietnia 2017 
roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.  

Pan Janusz Sterna jest od lat osobą związaną z branżą odnawialnych źródeł energii, która może wnieść 
istotny wkład w rozwój Emitenta. Pan Janusz Sterna posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w 
kierowaniu działami finansowymi spółek oraz umiejętności niezbędne, by zapewnić szybkie tempo rozwoju 
Emitenta. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w branży energetycznej i finansach (Bank Energetyki 
obecnie DNB Nord, Central Europe Trust, Polska Grupa Energetyczna S.A., Inven Group Sp. z o.o.). Brał 
udział w kilkudziesięciu transakcjach kapitałowych jako doradca dla inwestorów polskich i zagranicznych 
oraz w niektórych przypadkach jako współinwestor, na kwotę łącznie około 10 mld zł. W latach 2006-

2008 Dyrektor ds. Konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie Dyrektor Departamentu Strategii 
i Rozwoju PGE. Był kierownikiem zadania debiutu PGE na GPW (IPO). Od 2009 r. do chwili obecnej 
wspólnik i członek zarządu Inven Group Sp. z o.o, gdzie odpowiadał za przygotowanie projektów 
energetycznych w technologiach gazowych i biomasowych na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych 
oraz jako współinwestor na kwotę około 1 mld zł. Z Emitentem związany od 2016 roku jako akcjonariusz, 
potem członek Rady Nadzorczej. 

Ponadto w pierwszym kwartale 2017 roku Spółka Columbus Energy S.A. dzięki swojej innowacyjnej ofercie 
abonamentowej i dynamicznemu rozwojowi wysunęła się na pozycję lidera branży mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w Polsce – dzięki temu codziennie w Polsce kolejne setki osób poznają ofertę Spółki, 
edukując się w zakresie oszczędności swoich wydatków na energię elektryczną i korzyści ekologicznych, 
które są nierozerwalnie związane z efektywną pracą instalacji fotowoltaicznej.  

Idea edukacji jest widoczna w wielu obszarach działalności Spółki. Columbus Energy S.A. prowadzi aktywne 
działania promocyjne z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów informacyjnych oraz w mediach 
społecznościowych, co w pierwszym kwartale zaowocowało znaczącą poprawą rozpoznawalności marki. 

Na początku roku powstała nowa strona internetowa Spółki – również w języku angielskim i rosyjskim.  
 

Istotnym czynnikiem budowy wartości biznesu Columbus Energy S.A. są działania prospołeczne – w 

pierwszym kwartale 2017 roku Spółka rozpoczęła działania edukacyjne dla najmłodszych pod hasłem 
„Dzieci też rozumieją fotowoltaikę”.  Spotkania realizowane w ramach tego programu prowadzone są w 
szkołach podstawowych i obejmują część prezentacyjną z prelekcją, użyciem prawdziwych paneli 
fotowoltaicznych dostosowanych wielkością do dzieci oraz interaktywne karty pracy ucznia. Program 
„Dzieci też rozumieją fotowoltaikę” wpisuje się w całości w podstawę programową MEN oraz odpowiada 
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na bieżące potrzeby nauczycieli w Polsce, którzy aktywnie zgłaszają swoje klasy do uczestnictwa w 

spotkaniach.  

 

Wraz ze wzrostem liczby zadowolonych Klientów Columbus Energy zwiększa się również ilość akcji 
marketingowych, promujących właścicieli instalacji fotowoltaicznych oraz sympatyków idei odnawialnych 
źródeł  energii: w pierwszym kwartale 2017 roku odbyła się już czwarta edycja konkursu „Lubię 
fotowoltaikę!”. Konkurs skierowany jest do właścicieli instalacji fotowoltaicznych zrealizowanych przez 
Columbus Energy S.A. i umożliwia im – oprócz promocji swojej osoby i działającej instalacji na portalu 

społecznościowym – wygranie licznych wyjazdów rodzinnych do Zakopanego.  
 

Strategią Columbus Energy S.A. jest ewolucja przedsiębiorstwa w stronę firmy technologicznej. Spółka 
podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, w którym strony zgodnie deklarują 
rozpoczęcie współpracy w zakresie prac nad innowacyjnymi materiałami budowlanymi, budownictwa 
niskoenergetycznego i eksploatacji odnawialnych źródeł energii.  
 

Współpraca z AGH w Krakowie realizowana jest również na innych obszarach: Spółka aktywnie wspiera 
inicjatywy studenckie z obszaru OZE (imprezy wydziałowe, targi odnawialnych źródeł energii czy targi 
pracy) oferując również miejsca na staże dla młodych specjalistów energetyki i OZE.  
Odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie ofertą Spółki jest dynamiczny rozwój działu sprzedaży na 
terenie całego kraju. Oprócz sieci agentów zewnętrznych działają już w całej Polsce Doradcy Energetyczni 
Columbus Energy  S.A., jest ich już prawie 30 osób. W najbliższych miesiącach spółka planuje podwoić 
ilość przedstawicieli.  
 

Pomimo okresu zimowego w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku zrealizowano ponad 270 instalacji i 

z oszczędności w rodzinnym budżecie cieszą się już kolejni właściciele domów w całej Polsce. Pomocy 
posprzedażowej udziela im nowopowstałe w pierwszym kwartale 2017 roku Biuro Obsługi Klienta oraz 
rozbudowany Dział Realizacji.  
 

Łączna moc zainstalowana do tej pory przez firmę Columbus Energy S.A. w całej Polsce to blisko 4 MW 
czyli ponad 15 tysięcy paneli fotowoltaicznych. 

 

V.   Prognozy finansowe 

 

W dniu 31 grudnia 2016 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie mając na uwadze 
zmieniające się uwarunkowania rynkowe, oczekiwania Klientów, jak i zmiany regulacji energetycznych w 
Polsce, niezależnych od Spółki oraz podpisanie listu intencyjnego w grudniu 2016 r. z NEST BANK S.A., 
zaprezentował informacje raportem ESPI nr 32/2016 o zmianie założeń strategii i aktualizację prognoz 
finansowych na lata 2016-2020. 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Columbus Energy S.A. planuje sprzedać i zamontować w latach 2016-

2020 ponad 34 000 instalacji, a do 2022 r. ponad 60 000 o łącznej mocy ponad 200 000 kWp (200 MWp), 
o wartości rynkowej ponad 1 mld zł netto. Columbus Energy S.A. powinna już od 2020 roku generować 
ponad 70 mln zł zysku netto rocznie. 
 

Cele Columbus Energy w 2017 r. to:  

A. przeprowadzenie emisji akcji do kwoty 10,5 mln zł zapewniającej kapitał własny do realizacji sprzedaży 
instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego w latach 2017-2018;  

B. zakontraktowanie 4000 klientów na zakup instalacji fotowoltaicznych, z czego 80% w ramach programu 
abonamentowego;  

C. rozpoczęcie realizacji zakontraktowanych zleceń w sektorze sakralnym i Jednostek Samorządu 
Terytorialnego;  

D. zamontowanie min. 2500 instalacji, z czego 80% w ramach programu abonamentowego;  
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E. rozpoczęcie sprzedaży nowego produktu „termomodernizacja domów” w abonamencie, z czego sprzeda 
ponad 200 i zrealizuje 50 kontraktów. 
 

W ocenie Zarządu na chwilę publikacji raportu nie ma przesłanek o braku ich realizacji 

 

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

 

W I kwartale 2017 roku Zarząd Emitenta wdrażał sprzedaż „Abonamentu na Słońce”, które w jego ocenie 
stanowi narzędzie dające przewagi konkurencyjne oraz niezbędne do wprowadzania rozwiązań 
innowacyjnych. 

 

Nadal dużo uwagi Zarząd Spółki poświęcił na szkolenia i organizację sprzedaży. Celem Zarządu jest aby 
potencjał sprzedażowy i profesjonalizacja obsługi klienta stanowiły główne źródło przewagi konkurencyjnej 
Emitenta.  

 

W ostatniej ofercie uwzględniona została ponadto indeksacja abonamentu powiązana z WIBOR-em. Ta 

propozycja uczyniła produkt Spółki jeszcze bardziej atrakcyjnym dla pozyskania finansowania dłużnego lub 
sekurytyzacji. 

 

W I kwartale 2017 r. Zarząd Emitenta kontynuował bieżące działania operacyjne skupione na negocjacjach 
z kontrahentami w zakresie realizacji finansowania planowanych projektów, szczególnie programu 
abonamentowego, które wchodzą w fazę dokonywania finalnych uzgodnień.  
 

 

 

VII.  Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 
 

Jednostka dominująca: Columbus Energy S.A. 

Jednostka dominująca posiada głosy i udziały w następujących jednostkach: 
 

Jednostka 

Ilość 

posiadanych 

udziałów (szt.) 

Wartość 
nominalna 

udziałów (zł) 

Udział 
w kapitale 

podstawowym 

(%) 

Ilość 

posiadanych 

głosów (szt.) 

Udział 
w głosach 

(%) 

Jednostki zależne 

Columbus Energy Finance Sp. z o.o. 2 000 200 000,00 100,00% 2 000,00 100,00% 

Jednostki współzależne 

Brak       

Jednostki stowarzyszone 

New Energy Investments sp. zo.o.  18 1.800,00 31,04% 1.800,00 31,04% 

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. 
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Emitent posiada jedną spółkę zależną, co zostało przedstawione poniżej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma spółki: COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O. 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba i adres:  Kraków 31 – 234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,  
KRS: 0000625712 

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 

Iwona Śmigiel Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. została zawiązana umową z dnia 30 maja 2016 r. 
Emitent objął w spółce wszystkie udziały tj. 2.000 udziałów o wartości 100 zł każdy udział. Udziały zostały 
pokryte w całości wkładem pieniężnym, co daje 100 % udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na 
walnym zgromadzeniu. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 1 lipca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000625712. 
Przedmiotem działalności Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. jest docelowe finansowanie sprzedaży 

Columbus Energy S.A. 

 

100% 

 

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 
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umów „Abonament na Słońce” i zarządzanie należnościami z nich wynikającymi. Spółka zależna została 
utworzona na czas nieokreślony. 
 

New Energy Investments Sp. z o.o. 
 

Emitent posiada w New Energy Investments sp. z o.o.  łącznie 18 udziałów, stanowiących 31 % w kapitale 

zakładowym – spółki celowej, powołanej do realizacji projektów energetycznych w dwóch obszarach: 
1. Farmy fotowoltaiczne, 

2. Kogeneracja gazowa, biomasa, waste to energy. 

 

 

 

VIII. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych    
sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 

 

Nie dotyczy. 

 

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

 

Spółka Columbus Energy S.A. na dzień 31.03.2017 roku zatrudniała 8 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 
 

 

Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. na dzień 31.03.2017 roku zatrudniała 17 osób w przeliczeniu na 
pełne etaty. 
 

 

 

Z poważaniem 

 

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


