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I. List Prezesa Zarządu.  

 
Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy, 

Za nami pierwsze półrocze 2014 roku – okres obfitujący w wiele ważnych dla spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. 
wydarzeń. Oddłużyliśmy Spółkę, pozyskaliśmy wielu nowych inwestorów, zmieniliśmy nazwę przedsiębiorstwa z „STI 
GROUP S.A.” na COLUMBUS CAPITAL S.A., ogłosiliśmy nową strategię realizowanego biznesu kontynuując proces 
dynamicznego rozwoju Spółki oraz rozpoczęliśmy budowę fundamentów dla silnej Grupy Kapitałowej pokazując 
skuteczność naszego zespołu. Tak jak moi poprzednicy dokładam wszelkich starań, aby COLUMBUS CAPITAL S.A. w 
najbliższym okresie swojego rozwoju realizował strategię rozwoju przez rentowne inwestycje,  przejęcia i tworzenie 
projektów innowacyjnych. Realizując strategię inwestycyjną zwracam szczególną uwagę na niedowartościowane 
projekty oraz te o dużym potencjale zwiększania wartości  i stałych przychodów Spółki przy umiarkowanym ryzyku 
inwestycyjnym. W długim terminie ma to zapewnić akcjonariuszom ciągły wzrost wartości naszego przedsiębiorstwa, 
a Spółce stały wzrost zainteresowania w sektorze publicznym. 
 
W imieniu Zarządu Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. występując po raz pierwszy jako jej Prezes i Dyrektor Generalny 
mam przyjemność zaprezentować Państwu raport za drugi kwartał 2014 roku. Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz 
pierwszy mogę zwrócić się do Państwa jako Prezes Zarządu COLUMBUS CAPITAL S.A. i zaprezentować efekty naszej 
pracy. Mam nadzieję, że będziemy mogli w komunikatach i raportach okresowych przedstawiać nie tylko plany i 
strategie, ale też konkretne fakty i działania przekładające się na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 
 
W drugim kwartale tego roku Zarząd Spółki i współpracownicy Spółki konsekwentnie realizowali założony plan i 
działania operacyjne. Jednym z najważniejszych wydarzeń był zakup 400 000 akcji dających 40% głosów naszej Spółki 
zależnej, PIE Polskie Innowacje Energetyczne S.A. PIE S.A. zamierza rozwijać sieć sprzedaży produktów z sektora 
odnawialnych źródeł energii zarówno dla sektora komercyjnego jak i prywatnego, gdzie w dobie oczekiwania na 
zmiany legislacyjne i sprzyjający klimat OZE, mamy możliwość dobrze przygotować się na czas dużego popytu na 
rozwiązania energooszczędne. Wiemy, że spółka PIE SA będzie gwarantem zysków przez najbliższe lata.  
 
Spółka COLUMBUS CAPITAL S.A., aby być bliżej sektora OZE,  została współzałożycielem klastra Dolina Czystej Energii, 
którego głównym celem jest promowanie energooszczędności, ale też zacieśnianie współpracy pomiędzy firmami 
będącymi członkami klastra. Mamy nadzieję, że klaster będzie mógł korzystać z wiedzy i doświadczenia Zarządu 
naszej Spółki i jej współpracowników, aby móc wspólnie tworzyć nowe relacje biznesowe.  
 
Bardzo ważnym wydarzeniem w działaniach naszej Spółki było podpisanie listu intencyjnego z grupą pięciu osób 
fizycznych, który to list miał na celu założenie przedsiębiorstwa w branży druku 3D. Ten innowacyjny sektor, którego 
technologię porównuje się do innowacji zmieniających życie codzienne każdego z nas, na miarę wynalezienia 
komputera, ma potencjał aby być jedną z najszybciej rozwijających się branż w najbliższym dziesięcioleciu. Nowo 
powstała spółka, ma być liderem w branży w tej części Europy, mamy też plany przekształcenia spółki 3FX sp. z o.o. w 
spółkę akcyjną i wprowadzenia jej na rynek New Connect.   
 
Nie tylko innowacje są filarem strategii biznesowej Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. Spółka podpisała list intencyjny z 
JR Invest S.A., który ma na celu rozpoczęcie działalności niezależnego funduszu nieruchomości komercyjnych. Obaj 
Emitenci zamierzają posiadać docelowo po 50% udziałów w Spółce Ganador sp. z o.o., gdzie zakup nieobciążonych 
kredytem nieruchomości i szybka ich sprzedaż mają zapewniać ponadprzeciętne zyski w perspektywie wielu lat. 
 
Nadrzędnym celem Zarządu Spółki jest konsekwentny rozwój portfela inwestycyjnego i doradczego tak, aby jego 
wartość rosła z kwartału na kwartał. Zarząd Spółki jest przekonany, że najbliższe miesiące przyniosą jeszcze więcej 
dobrych dla Spółki informacji oraz nowych zleceń, a akcjonariusze będą czuć się bezpiecznie, zachowując oczekiwaną 
dynamikę wzrostu swoich aktywów. Zachęcamy do udziału w Spotkaniach Akcjonariuszy i Inwestorów, na których 

przestawiamy nowe projekty, plany i strategie, a każdy może osobiście poznać zespół COLUMBUS CAPITAL S.A. 
Zapraszam do lektury raportu za drugi kwartał 2014 roku.  
 

Z poważaniem   

Prezes Zarządu 

Dawid  Zieliński  

 



 

  

 

II. Podstawowe informacje o Spółce. 
 

Informacje o Emitencie  

Nazwa Spółki             COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna  

Siedziba Katowice 

Adres 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 7 

Telefon +48 32 203 31 30  

Fax +48 32 203 31 30 

Poczta 

elektroniczna 

biuro@columbuscapital.pl 

Strona 

internetowa 

http://columbuscapital.pl 

Przedmiot 

działalności 

64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

 

 

Forma prawna 

Spółka Akcyjna 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 16 002 400,00 - zł  i dzieli się na: 

a) 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

1,00 zł każda, akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect  

b) 5 002 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

1,00 zł każda, akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect 

c) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

1,00 zł każda, akcje serii C nie są dopuszczone do obrotu  

KRS Sąd Rejonowy Katowice Wschód w  Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 373608 

REGON 241811803 

NIP 9492163154 

 

 

 

 

 



 

  

Zarząd Spółki 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu COLUMBUS CAPITAL S.A. wchodzą: 
 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Dawid Zieliński  Prezes Zarządu 

 
W okresie sprawozdawczym Pan Bogdan Sadecki - Prezes Zarządu Emitenta złożył w dniu 16 czerwca 
2014 r. rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca 2014 r., o czym spółka informowała 
raportem bieżącym EBI nr 60/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. W dniu 30 czerwca 2014 r. Rada 
Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dawida Zielińskiego (raport bieżący 
EBI nr 66/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.)   
 

Rada Nadzorcza Spółki 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej COLUMBUS CAPITAL S.A. 
wchodzą: 
 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Dorota Denis – Brewczyńska Przewodnicząca Rady 

Nadzorczej 

2. Renata Ciszewska Sekretarz Rady Nadzorczej 

3. Edward Brewczyński  Członek Rady Nadzorczej 

4. Grażyna Brewczyńska   Członek Rady Nadzorczej 

5. Iwona Ciszewska – Kura Członek Rady Nadzorczej 

 
W okresie sprawozdawczym doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Do Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzania Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza obradowała w składzie:  
- Dorota Denis - Brewczyńska (uchwała nr 16/2014),  
- Edward Brewczyński (uchwała nr17/2014), 
- Grażyna Brewczyńska (uchwała nr 18/2014), 
- Renata Ciszewska (uchwała nr 19/2014), 
- Łukasz Górski (uchwała nr 20/2014). 

 
Na skutek upływu I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17 z dnia 30 czerwca 2014 r. 
powołało Radę Nadzorczą Spółki II kadencji w następującym składzie:  
- Dorota Denis – Brewczyńska jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej,  
- Renata Ciszewska jako Sekretarz Rady Nadzorczej, 
- Grażyna Brewczyńska jako Członek Rady Nadzorczej, 
- Edward Brewczyński jako Członek Rady Nadzorczej, 
- Iwona Ciszewska – Kura jako Członek Rady Nadzorczej. 

 
O wyborze Rady Nadzorczej II kadencji  Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 64/2014 z dnia 
1 lipca 2014 r.  

 



 

  

 

Akcjonariat COLUMBUS CAPITAL S.A. na dzień sporządzenia raportu  

 

L.

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

1. Dorota Denis – Brewczyńska 5 300 850 33,13 % 5 300 850 33,13 % 

2. Ciszewski January 4 960 000 30,99 % 4 960 000 30,99 % 

3. COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna 1 228 480 7, 68 % 1 228 480 7, 68 % 

4. Pozostali akcjonariusze 4 513 070  28,2 % 4 376 570 27,35% 

 

Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień 

okresu objętego raportem kwartalnym. 

Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. oświadcza, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie tworzy 
grupy kapitałowej tym samym nie ma obowiązku konsolidacji. COLUMBUS CAPITAL S.A. posiada spółkę 
powiązaną PIE Polskie Innowacje Energetyczne Spółka Akcyjna.  

PIE Polskie Innowacje Energetyczne Spółka Akcyjna, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425536. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie doradztwa 
energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży odnawialnych źródeł energii, w 
szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła. Jest podmiotem specjalizującym się we wdrażaniu 
rozwiązań energooszczędnych dla domu oraz dla przemysłu poprzez wielu partnerów i współpracowników, 
którzy są liderem w swojej dziedzinie. Doradza klientom w obniżaniu kosztów za wszelkie media i przy 
wdrażaniu nowych energooszczędnych technologii. Emitent posiada 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji 
serii A na okaziciela, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż posiadaczom jednej akcji 
uprzywilejowanej przysługuje prawo do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na 
każdą akcję uprzywilejowaną, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 40 % w 
kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 800.000 (słownie: ośmiuset tysięcy) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, co stanowi 40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 
 

III. Oświadczenie Zarządu Spółki 
 
Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe, a 
także dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport okresowy z działalności COLUMBUS CAPITAL S.A. zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. 
 
 
 
 



 

  

IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. oświadcza, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie  tworzy 
grupy kapitałowej tym samym nie ma obowiązku konsolidacji. COLUMBUS CAPITAL S.A. posiada spółkę 
powiązaną PIE Polskie Innowacje Energetyczne Spółka Akcyjna. Emitent nie obejmuje konsolidacją 
sprawozdania finansowego z uwagi na nieistotne dane finansowe jednostki zależnej PIE Polskie Innowacje 
Energetyczne Spółka Akcyjna na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, stanowiącym, iż konsolidacją 
można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji 
obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.” 

Założenia ogólne:  

 
1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 roku. oraz narastająco dane za okres 
01.01.2014 r. do 30.06.2014 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. 
Nie są znane okoliczności i zdarzenia, które  świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania 
przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. 

 

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, 
- 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” 

 
Rzeczowy majątek obrotowy: 
 

Ewidencja towarów – odpisywanie w koszty wartości w momencie ich sprzedaży. Towary wyceniane są wg cen 
nabycia (cena rzeczywista zakupu). 

 
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. 

 
1.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. 
 
2. Zmiany metod księgowości i wyceny – nie występuje 
3. Dokonane w stosunku do roku poprzedniego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – nie 
występuje 
4. Przedstawienie informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego 
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie występuje 
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględniono ich w bilansie i 
rachunku zysków i strat – nie występuje 
6. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie występuje 

 

 

 

 



 

  

 

V. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe - raport kwartalny.   
 

Wybrane dane finansowe  

 

L.p. 

 

WYBRANE DANE 

FINANSOWE 

w zł w zł 

II kwartał 2013 

 

01.04.2013r.- 

30.06.2013r. 

II kwartał 2014 

 

01.04.2014r.- 

30.06.2014r. 

Narastająco 

 

01.01.2013r.- 

30.06.2013r. 

Narastająco 

 

01.01.2014r.- 

30.06.2014r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 

13.750,00 35.459,64 28.692,92 36.759,64 

2 Amortyzacja 55.842,50 7.832,78 111.685,02 20.615,98 

3 Zysk/strata na sprzedaży -72.939,91 -19.700,61 -163.278,83 -64.634,22 

4 Zysk/strata na 
działalności operacyjnej 

-66.443,37 -6.612,64 -156.782,65 1.182.670,97 

5 Zysk/strata brutto -97.356,57 -6.666,73 -218.498,59 1.424.337,74 

6 Zysk/strata netto -97.356,57 -55.724,73 -218.498,59 1.310.022,74 

 

         Źródło: Spółka 
 

 

L.p. 

 

WYBRANE DANE 

FINANSOWE 

w zł w zł 

II kwartał 2013 

 

01.04.2013r.- 

30.06.2013r. 

II kwartał 2014 

 

01.04.2014r.- 

30.06.2014r. 

Narastająco 

 

01.01.2013r.- 

30.06.2013r. 

Narastająco 

 

01.01.2014r.- 

30.06.2014r 

1 Kapitał własny 7.320.601,81 183.216,23 7.320.601,81 183.216,23 

2 Należności 
długoterminowe 

_ _ _ _ 

3 Należności 
krótkoterminowe 

37.468,16 63.873,17 37.468,16 63.873,17 

4 Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne  

6.111,30 118.730,28 6.111,30 118.730,28 

5 Zobowiązania 
długoterminowe 

_ _ _ _ 

6 Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1.496.481,82 172.550,32 1.496.481,82 172.550,32 

          
Źródło: Spółka 



 

  

VI. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Jednostkowy rachunek zysków i strat narastająco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2. Jednostkowy bilans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych narastająco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

4.Jednostkowe zestawienie zmian w kapitałach własnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitałach własnych narastająco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

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

osiągnięte wyniki finansowe. 

Dla Emitenta drugi kwartał 2014 roku był okresem wzmożonej pracy nad rozwojem Spółki. Zasadnicze 
znaczenie miało uchwalenie przez Zarząd Emitenta w dniu 22 kwietnia 2014 r. strategii rozwoju Spółki na lata 
2014 - 2016, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 22 kwietnia 2014 r., opublikowanej 
raportem bieżącym EBI 33/2014 z 23.04.2014 r.  
 
Wszystkie podjęte przez Spółkę działania były realizacją nowo przyjętej strategii. Emitent w okresie drugiego 
kwartału 2014 roku nabywał udziały w innych podmiotach, nawiązywał współpracę partnerską oraz handlową z 
nowymi kooperantami jak również poszukiwał ciekawych, wysoko marżowych projektów inwestycyjnych. 
Między innymi nabył akcje w spółce PIE Polskie Innowacje Energetyczne S.A., prowadził negocjacje odnośnie 
realizacji wspólnego projektu w branży druku przestrzennego, nawiązał współpracę z podmiotem z branży 
zarządzania i obrotu nieruchomościami oraz ze spółką w zakresie doradztwa prawnego. Zrealizowana została 
umowa doradcza ze spółką MADKOM S.A. w zakresie doradztwa na rzecz tego Emitenta z branży IT. Ponadto 
Zarząd Emitenta podpisał umowy o współpracy z JR Invest S.A. z siedzibą w Krakowie, OPEN – NET S.A. z 
siedzibą w Katowicach i Webvizarts sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. COLUMBUS CAPITAL S.A. objął w emisji 
prywatnej jako inwestycje akcje w Beskidzkim Biurze Consultingowym S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, 
kontynuowano analizę podmiotów oraz tworzenie portfela inwestycyjnego w oparciu o niedowartościowane 
fundamentalnie i innowacyjne spółki publiczne. 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd kontynuował działania w obszarze: 
 

- Reorganizacji bieżącej działalności Spółki, 
- Wprowadzenia nowych usług oraz projektów inwestycyjnych,  
- Kontynuacji procesu pozyskiwania portfela inwestorów skojarzonych ze Spółką,  
- Maksymalizacji zysków dla akcjonariuszy i zwiększanie wartości Spółki.  
 
Wszystkie podjęte przez Zarząd działania wynikały z odpowiedzi na zawężanie się rynku dotychczasowych usług 
Spółki i konieczności poszukiwania nowych gałęzi przychodu, w tym usług inwestycyjnych w celu wzmocnienia i 
przyśpieszenia rozwoju Emitenta. Dynamiczny rozwój Spółki jest obecnie możliwy z racji ogromnego 
doświadczenia w realizacji projektów biznesowych, jakie posiada zespół zarządczy i nadzorujący. COLUMBUS 
CAPITAL S.A. chce osiągnąć stabilną pozycję Spółki inwestycyjno-doradczej o zasięgu ogólnopolskim oraz  
międzynarodowym, utrzymując systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa.  
 
Zarząd na bieżąco monitował efektywność podejmowanych działań i ich wpływ na sytuację finansową 
Emitenta, na wartości waloru oraz wysokość obrotu akcjami.  
 
Na skutek uzgodnień z biegłym rewidentem dokonującym w miesiącu maju 2014 roku badania sprawozdania 

finansowego za rok obrachunkowy 2013 powstały w bilansie rozbieżności. Zgodnie z zaleceniami biegłej 

dokonano odpisu aktualizującego należności w kwocie 8.230,00 zł oraz zmieniono kwotę aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego z kwoty 25.647,00 zł na kwotę 7.704,00 zł, czyli o 17.943,00 zł. Łączna 

kwota korekt to 26.173,00zł, ta kwota jest uwidoczniona w pozycji strata z lat ubiegłych. Po zmianach kwot w 

bilansie za rok obrachunkowy 2013 uległ zmianie, zmniejszył się fundusz własny z kwoty 2.353,96 zł na kwotę              

-23.819,04 zł oraz pozycje zysk/strata z lat ubiegłych z kwoty -17.360.189,11 zł na kwotę -17.386.362,11 zł. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obniżyły się z 25.647,00 zł na kwotę 7.704,00 zł oraz 

należności krótkoterminowe z racji na dokonany odpis aktualizujący obniżyły się z kwoty 8.230,00 zł na kwotę 

"0". Na dzień 30.06.2014 roku korekty te są uwzględnione. W okresie objętym raportem został utworzony 

kapitał zapasowy z dodatniej różnicy pomiędzy ceną sprzedaży akcji własnych, a ceną ich nabycia. Na kwotę 

przychodów operacyjnych narastająco w większości składa się umorzona pożyczka wraz z umorzonymi 



 

  

odsetkami od umowy pożyczki oraz rozwiązane odpisy aktualizujące należności. Na kwotę przychodów 

finansowych składa się sprzedaż akcji własnych. 

W ocenie Zarządu obecna jednoznaczna sytuacja ekonomiczna Spółki i wysoka jakość i wycena planowanych 
projektów inwestycyjnych powinny zachęcić wybranych inwestorów do zaangażowania kapitałowego, a w 
rezultacie doprowadzić do sprawnego uplasowania nowych celowych emisji akcji w ramach kapitału 
docelowego. 
 
Dzięki pozyskanym inwestorom i zrealizowanym przychodom odbudowano kapitały własne, co zwiększa 
wiarygodność Emitenta na rynku oraz wśród partnerów biznesowych i pozwala na aktywne lokowanie 
pozyskanych środków. Nowe zlecenia oraz sprzedaż akcji własnych inwestorom pozwoli na dynamiczną 
realizację strategii na lata 2014-2016. Emitent w okresie objętym raportem odzyskał dochodzone należności 
objęte odpisem w kwocie 8.180,00 zł, co poprawiło sytuację finansową Spółki oraz pozwoliło spłacić 
zobowiązania wobec kontrahentów.  

 

Istotne zdarzenia w II kwartale 2014 r. 

• Nabywanie i zbywane przez spółkę COLUMBUS CAPITAL S.A. akcji własnych 

Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. w nawiązaniu do uchwały 6/2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 14 marca 2014 r. dotyczącej 
udzielenia  Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach podanego do 
publicznej wiadomości Regulaminu skupu akcji własnych COLUMBUS CAPITAL S.A., uchwalonego uchwałą 
Zarządu COLUMBUS CAPITAL S.A. z dnia 14 marca 2014 roku., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki 
uchwałą nr 1 z dnia 14 marca 2014 r. (Raport bieżący EBI22/2014 z dnia 14 marca 2014 r. oraz korekta raportu 
23/2014 z 14 marca 2014 r.) przez cały okres sprawozdawczy dokonywał transakcji zbycia oraz nabycia akcji 
własnych, o których Spółka informowała na bieżąco kolejnymi raportami bieżącymi EBI: 29/2014 z 2.04.2014 r., 
30/2014 z 3.04.2014 r.,49/2014 z 5.06.2014 r., 54/2014 z 12.06.2014 r. wraz z korektą w/w raportu, dokonaną 
raportem 55/2014 r. 13.06.2014 r., 61/2014 z 18.06.2014, 63/2014 z 1.07.2014 r. W przypadku jednej umowy 
w dniu 30.06.2014 r. Emitent odstąpił od niej ze względu na brak wpłaty zapłaty za akcje, o czym informował 
raportem bieżącym nr 65/2014 z 1.07.2014 r.       

• Zmiana firmy Spółki i adresu siedziby oraz rejestracja zmian statutu 

W dniu 16 kwietnia 2014 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 marca 2014 r. o rejestracji w dniu 28 marca 2014 r. przez 
Sąd Rejestrowy zmian do statutu Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 29 stycznia 2014 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2014 w 
dniu 30.01.2014 r. W wyniku podjętych uchwał zmianie uległa firma Spółki i adres siedziby. Firma Spółki brzmi: 
COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu COLUMBUS CAPITAL S.A. Nowy adres siedziby 
Spółki to COLUMBUS CAPITAL S.A. ul. Moniuszki 7 40-005 Katowice. (Raport bieżący EBI 32/2014 z dnia 
17.04.2014 r.)  

• Strategia rozwoju Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. na lata 2014-2016 

Zarząd Emitenta uchwalił 22 kwietnia 2014 r. strategię rozwoju Spółki na lata 2014 -2016, zatwierdzoną przez 
Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 22 kwietnia 2014 r. Została ona opublikowana raportem bieżącym EBI 
33/2014 z 23.04.2014 r. Dostępna jest na stronie korporacyjnej Spółki. 

• Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą zmiany logo oraz zasad identyfikacji wizualnej Emitenta 

Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 22 kwietnia 2014 r., uchwałą numer 2 zatwierdziła decyzję Zarządu dotyczącą 
zmiany identyfikacji wizualnej Emitenta, strony internetowej oraz logo Spółki. Decyzja to związana była  



 

  

z rozwojem organizacyjnym, geograficznym oraz biznesowym COLUMBUS CAPITAL S.A., a także 
wprowadzeniem do jej oferty nowych usług. Wprowadzenie nowej polityki dotyczącej identyfikacji wizualnej 
miała na celu zachowanie spójności wizerunkowej działań rozwojowych oraz podporządkowanie aktywności w 
różnych wymiarach nadrzędnemu celowi Emitenta, jakim jest budowanie wartości COLUMBUS CAPITAL S.A. dla 
udziałowców i interesariuszy. Kluczowe założenia, które przyjęto w konstruowaniu koncepcji identyfikacji 
wizualnej to: 
- znak graficzny, wspierający siłę marki COLUMBUS CAPITAL S.A. 
- logo dające możliwość spójnej komunikacji z klientem, rynkiem oraz interesariuszami,  
- logo wspierające synergię działań COLUMBUS CAPITAL S.A. 
 
W raporcie bieżącym nr 34/2014 z 23.04.2014 r. Emitent zaprezentował wyżej wskazane założenia, nowe logo 
Spółki jak i nowy adres strony internetowej Spółki to www.columbuscapital.pl   

• Przystąpienie do Porozumienia kooperacyjnego Klaster Dolina Czystej Energii 

W dniu 7 maja 2014 r. Emitent podpisał deklarację członkowską przystępując do Porozumienia kooperacyjnego 
Klaster Dolina Czystej Energii z siedzibą w Gdańsku, którego celem są innowacje w odnawialne źródła energii 
oraz wprowadzanie nowych technologii przyjaznych środowisku, takich jak m.in. fotowoltaika. 

• Zmiana klasyfikacji sektorowej COLUMBUS CAPITAL S.A. 

Na podstawie Uchwały Nr 594/2008 Zarządu Giełdy z dnia  31 lipca 2008 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej 
spółek giełdowych, których akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  
(z późn. zm.), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała w dniu 16 maja 2014 roku, że 
po sesji w dniu 30 maja 2014 r. zmieniono kwalifikację sektorową spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. (ISIN 
PLSTIGR00012) z sektora "informatyka" na sektor "inwestycje". 

• Spotkanie z Inwestorami i Akcjonariuszami COLUMBUS CAPITAL S.A. 

W dniu 16 czerwca 2014 r. o godzinie 15:00 w Centrum Szkoleniowo Biurowym w Katowicach przy ul. 
Moniuszki 7 w sali "NIEBIESKA" - I piętro, odbyło się spotkanie z Inwestorami i Akcjonariuszami Spółki, na 
którym omówiono plany rozwoju Emitenta, związane z realizacją przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki 
COLUMBUS CAPITAL S.A. na lata 2014 -2016, o której Emitent informował rynek raportem bieżącym nr 33/2014 
w dniu 23.04.2014 r. Spotkanie spotkało się z żywym odbiorem wśród inwestorów. Zarząd Emitenta podjął 
decyzję o organizowaniu kolejnych spotkań z Inwestorami przynajmniej w całym roku 2014.    

• Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 

Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z protokołem z dnia  21 maja 2014 r., oraz Uchwałą nr 1 z dnia  21 maja 
2014 roku, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, dokonała 
wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2013.  

• Podpisanie listu intencyjnego 

W dniu 21 maja 2014 roku COLUMBUS CAPITAL S.A. podpisał z Partnerami porozumienia tj. z grupą pięciu osób 
fizycznych list intencyjny, potwierdzający rozpoczęcie współpracy, która ma prowadzić do zawarcia pomiędzy 
nimi umowy inwestycyjnej, a wcześniej powołania nowej Spółki Akcyjnej do realizowania planu wspólnej 
inwestycji w rozwój technologii 3D, produkcji sprzętu drukującego w technologii 3D, przejęcia portali 
tematycznych obejmujących szeroki zakres zagadnień druku i technologii 3D i dalszego rozwoju technologii 3D, 
jej promocji na świecie oraz wszelkich czynności mających na celu zwiększania wartości nowo powołanej 
technologicznej Spółki Akcyjnej na rzecz inwestorów. Nowo założona Spółka Akcyjna w założeniu miała być 
podmiotem, której akcje mają być notowane na rynku ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we 



 

  

wspólnie uzgodnionym przez Emitenta i Partnerów terminie. Zgodnie z uzgodnioną przez strony strategią nowo 
założona Spółka Akcyjna powoła swoje oddziały w Niemczech, Czechach, Słowacji i innych krajach w których 
będzie możliwa ekspansja z gotowym produktem. Szczegóły transakcji nie stanowią treści niniejszej informacji z 
uwagi na klauzulę poufności. Emitent o realizacji transakcji poinformuje oddzielnym raportem bieżącym. 
Emitent przekazuje do wiadomości publicznej podstawowe warunki przyszłej transakcji:  
- Nowo powołana Spółka Akcyjna będzie posiadała kapitał założycielski 1 milion złotych,  
- Siedzibą nowo powołanej Spółka Akcyjnej będzie miasto na terenie województwa śląskiego, 
- Emitent będzie posiadał bezpośrednią kontrolę nad Spółką przez kontrolę wynikającą z uprawnień osobistych 
do powoływania Rady Nadzorczej nowo powołanej Spółki Akcyjnej, a przez to Zarządu Spółki celowej spółki 
technologicznej. 
 
Emitent informował o powyższych faktach raportem EBI 41/2014 z 22.05.2014 r. 

• Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia podmiotu 

W dniu 26 maja 2014 roku Emitent podpisał z osobą fizyczną list intencyjny, zmierzający do nabycia przez 
Emitenta, dającego 40 % głosów w walnym zgromadzeniu, pakietu akcji w Spółce, prowadzącej działalność w 
zakresie doradztwa energetycznego oraz sprzedaży odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji 
fotowoltaicznych - w podmiocie specjalizującym się we wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych poprzez wielu 
partnerów, którzy są liderem w swojej dziedzinie. Strony listu intencyjnego przyjęły strategię budowy 
ogólnopolskiej sieci sprzedaży produktów, ustalając iż wspólnie będą rozbudowywać gamę produktów dla 
klientów biznesowych oraz indywidualnych, skupiając się na wysokiej jakości instalacjach fotowoltaicznych, 
pompach ciepła oraz innych innowacyjnych rozwiązaniach w tym sprzedaży nośników energii. Przejmowana 
Spółka posiadając bogate doświadczenie w branży energetycznej pomoże w wytworzeniu tematycznych portali 
internetowych, które będą targetowane na poszczególne grupy docelowe. W związku z faktem, iż COLUMBUS 
CAPITAL S.A. jest współzałożycielem klastra Dolina Czystej Energii, przejmowana Spółka z racji posiadanego 
branżowego know-how będzie realizować szkolenia i konferencje z ramienia klastra. Strony ustaliły, że 
wszystkie wymienione działania służyć będą zwiększeniu wartości Spółki na rzecz Inwestorów. Przejęcie Spółki 
ma na celu szybki i dynamiczny rozwój grupy COLUMBUS CAPITAL S.A. zwiększenie wyceny Inwestora i jego 
przychodów oraz wprowadzenie do obrotu publicznego akcji spółki przejmowanej na rynek ASO lub jeśli to 
będzie możliwe na podstawie wyceny na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 
2015 lub w 2016 roku.  
 
Raport EBI 42/2014 z 27.05.2014 r. 

• Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Solar-Energy S.A. 

W dniu 26 maja 2014 roku Emitent podpisał ze Spółką Solar-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie jako 
Zlecającym umowę dystrybucyjną, której przedmiotem jest ustalenie warunków współpracy między 
Zlecającym, a Partnerem w zakresie sprzedaży produktów firmowych oferowanych przez Zlecającego. Umowa 
dystrybucyjna została zawarta na czas nieokreślony. Solar-Energy S.A. specjalizuje się w fotowoltanice, 
dostarczając klientom zaawansowane rozwiązania obejmujące projekty, produkcję, dystrybucję oraz 
utrzymanie urządzeń. Nowoczesne instalacje, tzw. farmy solarne (dachowe i wolnostojące), pozwalają nie tylko 
na obniżenie kosztów produkcji energii elektrycznej, ale także na ochronę środowiska. Firma jako najbardziej 
innowacyjna i jedna z pierwszych w Polsce zajęła się produkcją innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z 
cienkich monokrystalicznych oraz polikrystalicznych ogniw krzemowych o wysokiej sprawności. Dzięki 
zastosowaniu najnowocześniejszych technik produkcji oraz wykorzystaniu komponentów najwyższej klasy, 
produkty PV Solar-Energy S.A. przewyższają jakościowo większość produktów dostępnych na europejskim 
rynku, przy czym - co istotnie - są również konkurencyjne cenowo.  
 
O zawarciu umowy Emitent informował raportem EBI 43/2014 z 27.05.2014 r. 

• Zakup inwestycyjny 



 

  

W dniu 3 czerwca 2014 r. Emitent dokonał objęcia  10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Beskidzkie 
Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda, po cenie emisyjnej 3,90 zł (słownie: trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) każda w ramach prowadzonej 
przez wskazaną Spółkę subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C.  
 
Raport bieżący nr 45/2014 z 4.06.2014 r.  

• Zawarcie umowy nabycia akcji  

W wykonaniu listu intencyjnego, o którym Emitent informował w komunikacie EBI nr 42/2014 z dnia 27 maja 
2014 r., COLUMBUS CAPITAL S.A. w dniu 4 czerwca 2014 roku podpisał umowę z osobą fizyczną nabycia 
400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A na okaziciela, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż 
posiadaczom jednej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo do oddania dwóch głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy na każdą akcję uprzywilejowaną, Spółki Akcyjnej PIE Polskie Innowacje 
Energetyczne S.A. z siedziba w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000425536, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 40 % w kapitale 
zakładowym Spółki i uprawnia do 800.000 (słownie: ośmiuset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co 
stanowi 40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
Spółka, w której udziały zostały nabyte przez COLUMBUS CAPITAL S.A. prowadzi działalność w zakresie 
doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży odnawialnych źródeł 
energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła. Jest to podmiot specjalizujący się we 
wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych dla domu oraz dla przemysłu poprzez wielu partnerów i 
współpracowników, którzy są liderem w swojej dziedzinie. Spółka doradza klientom w obniżaniu kosztów za 
wszelkie media i przy wdrażaniu nowych energooszczędnych technologii. Zgodnie z przyjętą przez Strony 
strategią i biznesplanem, zakłada się, że przejęta Spółka Akcyjna po dofinansowaniu ze środków własnych 
Inwestora oraz po przeprowadzeniu emisji przed IPO powinna w okresie od 2014 roku do 2018 osiągnąć 420 
000 000 zł przychodu ze sprzedaży oraz 70 000 000 zł zysku netto, a EBITDA powinna wynieść 85 000 000 zł. 
COLUMBUS CAPITAL S.A. jako Inwestor uzyska po nabyciu akcji w PIE Polskie Innowacje Energetyczne S.A. 
uprawnienia osobiste do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki przejmowanej, co tym samym 
da mu możliwość wyboru zarządu w spółce przejmowanej oraz pozwoli realizować zaplanowaną strategię i 
przyjęty biznes plan. W związku z faktem, iż COLUMBUS CAPITAL S.A. jest współzałożycielem klastra Dolina 
Czystej Energii, przejmowana Spółka z racji posiadanego branżowego know-how będzie realizować szkolenia i 
konferencje z ramienia klastra. Strony ustaliły, że wszystkie wymienione działania służyć będą zwiększeniu 
wartości Spółki na rzecz Inwestorów. Przejęcie Spółki ma na celu szybki i dynamiczny rozwój grupy COLUMBUS 
CAPITAL S.A. zwiększenie wyceny Inwestora i jego przychodów oraz wprowadzenie do obrotu publicznego akcji 
spółki przejmowanej na rynek ASO lub jeśli to będzie możliwe na podstawie wyceny na rynek regulowany 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2015 lub w 2016 roku.  
 
O nabyciu akcji PIE – Polskie Innowacje Energetyczne S.A. Emitent informował raportem bieżącym EBI 50/2014 
z 5.06.2014 r. 

• Podpisanie listu intencyjnego  

W dniu 12 czerwca 2014 roku Emitent podpisał ze Spółką JR Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, której 
akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, list intencyjny, potwierdzający rozpoczęcie 
współpracy, która ma prowadzić do realizacji zamierzonego celu, jakim jest prowadzenie i rozwój 
przedsiębiorstwa o charakterze niezależnego funduszu nieruchomości komercyjnych, pozyskiwaniu dla takiego 
funduszu dalszego finansowania, ewentualne wprowadzenie takiego podmiotu na Giełdę Papierów 
Wartościowych. Obaj Emitenci uzyskali zgody władz obu Spółek, aby COLUMBUS CAPITAL S.A. objęła w 
terminie do 31.07.2014 r. w spółce zależnej od JR Invest S.A. Ganador sp. z o.o. za wkład gotówkowy do 50% 
udziałów. Ganador sp. z o.o. działa w formie funduszu nieruchomości, który kupuje nieruchomości komercyjne 
do 1 mln zł, a następnie w krótkim okresie czasu odsprzedaje je z dużą marżą. Termin objęcia udziałów przez 
COLUMBUS CAPITAL S.A. w spółce Ganador sp. z o.o. może być wydłużony za porozumieniem obu Emitentów. 



 

  

Głównym założeniem funduszu nieruchomości Ganador sp. z o.o. jest kupowanie nieruchomości komercyjnych 
za gotówkę, bez korzystania z kredytów bankowych. Ten sposób działania powoduje, iż spółka jest stabilna, a 
nabywanie nieruchomości nieobciążone. Szczegółowe rozwiązania Strony listu intencyjnego uzgodnią w 
umowie inwestycyjnej lub w umowie objęcia udziałów spółki Ganador sp. z o.o.  
 
Emitent informował o wskazanych zdarzeniach raportem bieżącym EBI 51/2014 z 12.06.2014 r.  

• Podpisanie listu intencyjnego 

W dniu 12 czerwca 2014 roku Emitent podpisał z Partnerem OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach, List 
Intencyjny przedmiotem, którego było rozpoczęcie negocjacji oraz ustalenie warunków umożliwiających 
współpracę pomiędzy stronami oraz zawarcie umowy inwestycyjnej.  
 
Sygnatariusze przedmiotowego listu określili obszar współpracy jako działania ukierunkowane na wyszukiwanie 
przez COLUMBUS CAPITAL S.A. klientów OPEN - NET S.A. celem realizacji przez niego inwestycji, polegających 
na budowie na etapie tzw. ostatniej mili własnych sieci telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej 
GPON, głównie na obszarach nie posiadających nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym 
zwłaszcza na terenach małych miejscowości - zapewnienia klientom możliwość bezpośredniego dostępu i 
korzystania z usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet, telewizja) oraz innych (dodanych) usług 
teleinformatycznych, realizowanych w najwyższych standardach technologicznych i serwisowych. 
 
Strony podpisujące list intencyjny zobowiązały się do zakończenia negocjacji i podjęcia decyzji w kwestii 
zawarcia umowy inwestycyjnej będącej przedmiotem negocjacji niniejszego listu, najdalej w terminie do dnia 
30 września 2014 roku.  
 
O podpisaniu niniejszego listu intencyjnego Emitent informował raportem bieżącym 53/2014 z 12.06.2014 r.  

• Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego COLUMBUS TAX & LAW Sp. z o.o. 

Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 12 czerwca 2014 roku podpisał z Partnerem 
osobą fizyczną, posiadającą uprawnienia adwokata, List Intencyjny przedmiotem którego było ustalenie 
warunków umożliwiających doprowadzenie do podjęcia współpracy pomiędzy stronami, w szczególności 
poprzez zawarcie pomiędzy stronami umowy inwestycyjnej, na mocy której będzie utworzona strategiczna 
spółka COLUMBUS TAX & LAW Sp. z o.o.. Podmiot ten w założeniu ma prowadzić działalność na skalę 
ogólnopolską. Strony przyjmują strategię budowy marki firmy COLUMBUS TAX & LAW Sp. z o.o. w zakresie 
doradztwa prawnego typu: 
- fuzje, przejęcia; 
- przekształcenia spółek 
- tworzenie i restrukturyzacja spółek; 
- audyt prawny;  
- sprzedaż spółek; 
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych.  
Szczegółowe rozwiązania zawarte w niniejszym liście intencyjnym będą omówione w Umowie Inwestycyjnej 
oraz umowie Spółki, niemniej jednak Emitent z Partnerem postanowili iż:  
- Emitent obejmie 90 % udziałów w nowo otworzonej spółce, a Partner 10% udziałów, 
- Emitent wraz z Partnerem powołają Zarząd COLUMBUS TAX & LAW Sp. z o.o. na pierwszym zgromadzeniu 
wspólników.   
 
Emitent informował o podpisaniu listu intencyjnego w raporcie EBI nr 56/2014 r. z 13.06.2014 r.  

• Podpisanie Porozumienie o zachowaniu poufności  

W dniu 12 czerwca 2014 roku Emitent podpisał z Partnerem Webvizarts sp. z o. o z siedzibą w Warszawie 
porozumienie o zachowaniu poufności, przedmiotem, którego jest rozpoczęcie współpracy w zakresie 



 

  

finansowania rozwoju oprogramowania (Projekt) w zamian za udziały w spółce Webvizarts sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Partner zobowiązał się w okresie 30 dni od podpisania wskazanego porozumienia dać 
pierwszeństwo Emitentowi w objęciu udziałów w spółce Webvizarts sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ponadto 
celem Partnerów porozumienia będzie powołanie Spółki celowej z Webvizarts sp. z o.o. zajmującej się 
innowacyjnymi systemami lojalnościowymi i partnerskimi z modułem promocji wirusowej w mediach 
społecznościowych i targetowania behawioralnego komunikacji firm z targetu Horeca oraz Fitness/Spa/Beaty. 
Wartość transakcji objęta jest klauzulą poufności. Porozumienie będzie obowiązywało przez okres trzech lat. Po 
okresie trzech lat niniejsze porozumienie ulega automatycznemu przedłużeniu o 6 miesięcy o ile w czasie 
ostatnich trzech miesięcy jego obowiązywania którakolwiek ze stron przekazała drugiej jakiekolwiek 
informacje.  

O przedmiotowym porozumieniu Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 57/2014 z 13.06.2014 r.  

• Podpisanie umowy inwestycyjnej  

W dniu 16 czerwca 2014 roku Emitent podpisał z grupą pięciu osób fizycznych umowę inwestycyjną, 
zmierzającą do powołania nowej Spółki Akcyjnej do realizowania planu wspólnej inwestycji w rozwój 
technologii 3D, produkcji sprzętu drukującego w technologii 3D, przejęcia portali tematycznych obejmujących 
szeroki zakres zagadnień druku i technologii 3D i dalszego rozwoju technologii 3D, jej promocji na świecie oraz 
wszelkich czynności mających na celu zwiększania wartości nowo powołanej Spółki Akcyjnej na rzecz 
inwestorów. Założenie Spółki ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 r., a najpóźniej w terminie do 10 dni 
roboczych od otrzymania wyceny aportu od biegłego rewidenta. Nowo założona Spółka Akcyjną w założeniu ma 
być podmiotem, której akcje mają być notowane na rynku ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
we wspólnie uzgodnionym terminie. (raport bieżący EBI nr 57/2014 z 16.06.2014 )  

• Wycena analityka finansowego realizowanych przez Emitenta projektów inwestycyjnych. 

Emitent w dniu 16 czerwca 2014 roku otrzymał od niezależnego analityka finansowego wycenę realizowanych 
przez Spółkę projektów inwestycyjnych. Zgodnie z otrzymaną wyceną, wartości udziału COLUMBUS CAPITAL 
S.A. we wskazanych projektach oszacowano następująco:  

- projekt w branży doradztwa energetycznego oraz sprzedaży odnawialnych źródeł energii, o którym Emitent 
informował raportem EBI nr 42/2014 z dnia 27 maja 2014 r, oszacowano na kwotę 10.376.025 zł,  
 
- projekt w branży drukarek 3D, o którym Emitent informował raportem EBI nr 41/2014 z dnia 22 maja 2014 r. 
oszacowano na kwotę 11.966.785 zł,  

- projekt udziału w Ganador sp. z o.o. funduszu nieruchomości, o którym Emitent informował raportem EBI nr 
51/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., oszacowano na kwotę 5.960.986 zł.  

Wskazana przez analityka finansowego wartość realizowanych projektów potwierdza trafność podjętych przez 
Zarząd Spółki decyzji inwestycyjnych a realizowanie wskazanych projektów wpłynie na rynkową wartość Spółki. 
(raport EBI 59/2014 z dnia 16.06.2014 r.),  

• Odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 r.  

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki, które:  
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku obrotowym 2013 r,  
- zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 r.,  
- zadecydowało o pokryciu straty za 2013 r. z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych,  
- udzieliło absolutorium wszystkim członkom organów Emitenta, którzy sprawowali swoje funkcje w roku 
obrotowym 2013,  



 

  

- powołało Radę Nadzorczą II kadencji w składzie: - Dorota Denis – Brewczyńska jako Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej, Renata Ciszewska jako Sekretarz Rady Nadzorczej oraz członkowie RN: Grażyna Brewczyńska, 
Edward Brewczyński, Iwona Ciszewska – Kura, 
- wyraziło zgodę na zbycie grupy portali internetowych. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.  
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów 

 VIII. Prognozy finansowe 

Spółka w dniu 13.03.2014 raportem EBI  nr 21/2014 opublikowała prognozę wyników finansowych na rok 2014. 
 
Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. mając na uwadze zmiany zachodzące w Spółce zarówno w obszarze 
zarządczym jak również operacyjnym przyjął prognozę finansową oraz kierunki rozwoju na rok 2014. 
 
Prognoza finansowa na rok 2014 została przygotowana w oparciu o przyjęty przez Spółkę plan sprzedaży i 
budżet kosztów.  
 
Prognozowane przychody finansowe Spółki w roku 2014 powinny kształtować się na poziomie 1 490 000,00 zł, 
przychody ze sprzedaży 3 300 000,00 zł, zysk netto powinien osiągnąć wartość 2.000.000,00 zł, a EBITDA 2 460 
000,00 zł, przychody łącznie 4 790 000,00 zł, koszty działalności operacyjnej 320 000,00 zł. 
 
Prognozowany w 2014 roku łączny wzrost przychodów ze sprzedaży COLUMBUS CAPITAL S.A. o ponad 4100 % 
w porównaniu z rokiem 2013 jest wynikiem realizacji umów już zawartych przez Emitenta, jak również tych, 
które w bieżącym roku planuje podpisać. Wpływ na wynik finansowy COLUMBUS CAPITAL S.A. w roku 2014 
prócz działalności operacyjnej będzie miała również działalność inwestycyjna polegająca na inwestowania 
środków własnych Spółki, o czym Zarząd Emitenta informował w raporcie za IV kwartał 2013 roku (EBI 
13/2014).  
 
Zgodnie z komunikatem z dnia  11 marca 2014 roku (EBI 19/2014) COLUMBUS CAPITAL S.A. rozpoczęła 
wdrażanie strategii aktywnego lokowania środków własnych. Zarząd Emitenta będzie przedstawiał stosownym 
raportem bieżącym wskaźnikową rentowność przeprowadzanych inwestycji. Zarząd Spółki spodziewa się 
wysokich marż na dokonanych i organizowanych transakcjach, co może przyśpieszyć realizację prezentowanych 
prognoz.  
 
Opublikowane prognozy nie ujmują przychodów z dwóch lub więcej nowych portali jakie zamierza Spółka 
oddać do użytkowania w roku 2014. Jakiekolwiek przesunięcia w tym zakresie nie będą miały wpływu na 
zmniejszenie przychodów i zysku operacyjnego Spółki. Do wykonania nowych portali Zarząd zamierza zaprosić 
inwestora, który będzie współfinansował prace nad portalami oraz wykorzystać środki unijne. Zgodnie z 
informacjami jakie zostały przekazane w raporcie okresowym za IV kwartał 2013 roku (EBI 13/2014) Zarząd w 
wypadku pozyskania wystarczającego finansowania w II kwartale 2014 r. i po spłacie zadłużenia uruchomi nowe 
portale, odpowiednio:  
- w III kwartale 2014 r. uruchomi portal dla branży nieruchomości komercyjnych  
- w IV kwartale 2014 r. uruchomi portal w branży finansów.  
 
W ocenie Zarządu Emitenta biorąc pod uwagę wyniki finansowe Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. realizacja 
prognoz wyników za rok 2014 r. nie jest zagrożona.  
 

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

innowacyjności.  

 
W II kwartale 2014 roku, oprócz działalności podstawowej, działania Zarządu COLUMBUS CAPITAL S.A. 
skierowane były w stronę poszukiwania możliwości inwestycyjnych dla Spółki. W okresie objętym raportem 
nadal kontynuowane były prace nad zwiększeniem funkcjonalności portali wCzęstochowie.pl oraz 
wKlobucku.pl. Funkcjonuje strona promującą gazetę internetową na portalu Facebook https://plpl. 



 

  

facebook.com/wCzestochowiepl. Pomału ma to wpływ na przychody z reklamy. Zarząd będzie poszukiwał 
nowych rozwiązań technologicznych aby zwiększyć oglądalność wydania internetowego.  
 
X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 

 

Na dzień sporządzenia raportu Emitent zatrudniał w sumie 2 osoby na pełny etat. 
 
 
Prezes Zarządu 

Dawid  Zieliński  

 

  


