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I. List Prezesa Zarządu.  

 
Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy, 

Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. przedkłada raport z działalności Spółki w pierwszym kwartale 2015 roku, tj.  
w okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku. Czas ten wykorzystaliśmy na działania operacyjne oraz 
wewnętrzne ułożenie projektów inwestycyjnych.  
Zarząd Spółki w pierwszym kwartale 2015 roku skupił się na współpracy z partnerami biznesowymi, z którymi 
chce kontynuować zainicjowany rozwój.  Zmiany, jakie wprowadził Zarząd oraz możliwości prawne pozwoliły na 
intensywny rozwój Grupy oraz Emitenta. 
Początek 2015 roku przyniósł wydarzenia, które nie pozostały obojętne w świetle realizacji strategii Emitenta, 
którą publikował w roku 2014.  
Zarząd Spółki rozpoczął rok 2015 od wnikliwej analizy rozpoczętych projektów inwestycyjnych, chcąc 
zabezpieczyć finansowanie zarówno ich, jak i bieżącej działalności Emitenta.   
 

Dziękując za okazane zaufanie deklarujemy dalszy wkład pracy w rozwój COLUMBUS CAPITAL S.A.  

 

Z poważaniem   

p.o. Prezes Zarządu 

Tomasz Wykurz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

II. Podstawowe informacje o Spółce. 
 

Informacje o Emitencie  

Nazwa Spółki             COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna  

Siedziba Katowice 

Adres siedziby 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 7 

Adres 
korespondencyjny 

31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,   

nr tel./ fax: 12 311 33 13 

Poczta 

elektroniczna 

 

columbuscapitalsa@gmail.com 

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 16 702 400,00 - 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  

d) 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 

zł każda, akcje serii D 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 

 

 

 

 

 

http://columbuscapital.pl/
http://pkd-kody.pl/64-99-z/
http://pkd-kody.pl/64-99-z/


 

  

Zarząd Spółki 

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

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Tomasz Wykurz  p.o. Prezes Zarządu 

 
W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie osobowym Zarządu. W dniu 30 kwietnia 2015 
roku Prezes Zarządu Pan Dawid Zieliński sprawujący tę funkcje złożył rezygnację. W związku z 
rezygnacją Pana Dawida Zielińskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przyjętą przez Radę 
Nadzorczą Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 r. o delegowaniu 
dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Wykurz do czasowego 
wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. Delegowanie nastąpiło na okres nie dłuższy niż trzy 
miesiące. Ze względu na delegowanie Pana Tomasza Wykurz do czasowego wykonywania czynności 
Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o czasowym powierzeniu pełnienia 
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Michałowi Gondek - na czas trwania delegacji. 
Powyższe zmiany podyktowane były koniecznością tymczasowego zapewnienia Spółce organów 
zarządzających w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu Spółki Pana Dawida Zielińskiego. 
 

Rada Nadzorcza Spółki 

W dniu w dniu 19 marca 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęły:  
- rezygnacja Pani Doroty Denis – Brewczyńskiej z pełnienia z dniem 12.03.2015 roku funkcji członka Rady 

Nadzorczej Emitenta,  
- rezygnacja Pani Grażyny Brewczyńskiej z pełnienia z dniem 12.03.2015 roku funkcji członka Rady 

Nadzorczej Emitenta, 
- rezygnacja Pana Edwarda Brewczyńskiego z pełnienia z dniem 12.03.2015 roku funkcji członka Rady 

Nadzorczej Emitenta. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 kwietnia 2015 roku uzupełniło skład Rady 
Nadzorczej do wymaganej przepisami prawa i statutu Spółki liczby członków.  
 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Tomasz Wykurz Przewodniczący Rady Nadzorczej   

2. Izabela Dorosińska Członek Rady Nadzorczej 

3. Dominik Waligórski Członek Rady Nadzorczej 

4. Iwona Ciszewska – Kura Członek Rady Nadzorczej 

5.  Michał Gondek Członek Rady Nadzorczej 

W związku z rezygnacją Pana Dawida Zielińskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przyjętą przez Radę 
Nadzorczą Spółki, Rada Nadzorcza podjęła w dniu 30 kwietnia 2015 r. uchwałę o delegowaniu 
dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Wykurz do czasowego wykonywania 
czynności Prezesa Zarządu Spółki. Delegowanie nastąpiło na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Ze względu 
na delegowanie Pana Tomasza Wykurz do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, Rada 



 

  

Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Panu Michałowi Gondek - na czas trwania delegacji.  

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

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Michał Gondek 
czasowo powierzona funkcja Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej  

2. Izabela Dorosińska Członek Rady Nadzorczej 

3. Dominik Waligórski Członek Rady Nadzorczej 

4. Iwona Ciszewska – Kura Członek Rady Nadzorczej 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.  

Akcjonariat COLUMBUS CAPITAL S.A. na dzień sporządzenia raportu  
 

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

1. January Ciszewski  6.530.000 39,09 % 6.530.000 39,096% 

2. Zbigniew Kamiński 1.024.000 6,13 % 1.024.000 6,13 % 

3. COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna 47.200 0,28 % 47.200 0,28 % 

4. Pozostali akcjonariusze 9.101.200 54,49 % 9.101.200 54,491 % 

 OGÓŁEM  16.702.400  100 %  16.702.400 100 % 

 

 
Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień 
okresu objętego raportem kwartalnym.  
 
COLUMBUS CAPITAL S.A. tworzy Grupę Kapitałową.  
 
I. Columbus Energy S.A. /dawniej 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 imiennych, 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,  
-  400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii B imiennych, 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,  
- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

Na dzień sporządzenia raportu łącznie Emitent posiada 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji, co 
stanowi 40 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset 
tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40 % ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

 
Udziały w spółce wyceniono metodą praw własności. 

II. 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w dniu 4 sierpnia 2014 roku wraz z pięcioma osobami 
fizycznymi tj. Jarosławem Krykwińskim, Marcinem Krykwińskim, Michałem Liberdą, Jarosławem 
Operaczem, Pawłem Szywaczem została założona spółka technologiczna pod firmą 3FX spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, której celem jest realizowanie 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 powołanego podmiotu. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Początkowy kapitał zakładowy 
wynosi 6.000 zł (sześć tysięcy złotych), przy czym Wspólnicy przewidują kolejne podwyższenia kapitału 
zakładowego, a zgodnie z postanowieniami umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego do 
wysokości 10.000.000 zł (dziesięciu milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2030 r. Columbus 
Capital S.A. objął 40 (czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy,  
o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące złotych), co stanowi 33,33 % w kapitale 
zakładowym Spółki. Columbus Capital S.A. posiada bezpośrednią kontrolę nad Spółką wynikającą  
z uprawnień osobistych do powoływania Rady Nadzorczej, a przez to i Zarządu celowej spółki 
technologicznej.  

Udziały w spółce wycenioną metodą konsolidacji pełnej. 

III. Columbus Tax & Law sp. z o.o.  

W dniu 7 sierpnia 2014 r. COLUMBUS CAPITAL S.A.  założył wraz z partnerami, dwiema osobami fizycznymi, 
adwokatami z adwokatury katowickiej Spółkę zależną pod firmą Columbus Tax & Law spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, która ma prowadzić na skalę ogólnopolską działalność w 
zakresie doradztwa prawnego typu: 
- fuzje, przejęcia; 
- przekształcenia spółek; 
- tworzenie i restrukturyzacja spółek; 
- audyt prawny; 
- sprzedaż spółek; 
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych; 
- szkolenia podmiotów gospodarczych i zarządów spółek prawa handlowego.  
 



 

  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) i dzieli się 160 (sto sześćdziesiąt) równych  
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.  
Emitent w nowo założonym podmiocie objął 144 (sto czterdzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł 
(pięćdziesiąt) złotych o łącznej wartości nominalnej 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych), co stanowi 90% 
w kapitale zakładowym, przy czym udział Emitenta w zysku nowo założonej Spółki zależnej wynosić będzie 40%.  
 
Udziały w spółce wyceniono metodą konsolidacji pełnej. 

 

III. Oświadczenie Zarządu Spółki 
 
Zarząd Columbus Capital S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe i 
skonsolidowane informacje finansowe za I kwartał 2015 roku, a także dane porównywalne za analogiczne 
okresy roku  poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że 
kwartalny raport okresowy z działalności Grupy Kapitałowej 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. 

Nie było zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 marca 2015 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. Sprawozdania finansowe spółek zależnych 
objętych konsolidacją sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy.  

Ze względu, że jest to pierwsze sprawozdanie skonsolidowane za I kwartał 2015 roku, dane porównawcze 
stanowią wyniki Jednostki Dominującej.  

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,  
- 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.  
  
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 włączeń 
konsolidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



 

  

Wyłączeniu ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego podlegają następujące istotne pozycje:  
- 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 przypadająca udziałowcom mniejszościowym powyżej 
wartości ich udziałów, jeżeli  udziałowcy nie zobowiązują się do pokrycia straty,  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:  
 
1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku oraz narastająco dane za okres 
01.01.2015 r. do 31.03.2015 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, 
- 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 

1. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Podane poniżej dane finansowe narastająco za cztery kwartały minionego roku to pierwsze, wstępne, 
nieaudytowane wyniki COLUMBUS CAPITAL S.A .i Grupy COLUMBUS CAPITAL za rok 2014 r. Ostateczne wyniki 
zostaną podane przez Emitenta w raporcie rocznym po badaniu audytorskim, w terminie zgodnym z 
harmonogramem, który Spółka opublikowała stosownym raportem bieżącym.  
 
Za okres 01.01.2014 – 31.03.2014 r. nie sporządzano skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w związku 
z czym danymi porównawczymi są dane jednostki dominującej za ww. okres. 
 



 

  

A. Skonsolidowany Bilans Grupy COLUMBUS CAPITAL S.A.  
 

Wyszczególnienie 31.03.2015 – w zł 31.03.2014 – w zł 

AKTYWA     

A. Aktywa trwałe 522.757,11 119.938,88 

I. Wartości niematerialne i prawne 18.629,29 83.021,57 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 

2. Wartość firmy 18.629,29 43.468,35 

3. Inne wartości niematerialne i prawne - 39.553,22 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 

II. 
Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 

- - 

1. Wartość firmy - jednostki zależne - - 

2. Wartość firmy - jednostki współzależne - - 

3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone - - 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 9.227,82 11.270,31 

1. Środki trwałe - - 

a) 
grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

- - 

b) 
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

- - 

c) urządzenia techniczne i maszyny - 8.027,64 

d) środki transportu - - 

e) inne środki trwałe - 3.242,67 

2. Środki trwałe w budowie 9.227,82 - 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - 

IV. Należności długoterminowe - - 

1. Od jednostek powiązanych - - 

2. Od pozostałych jednostek - - 

V. Inwestycje długoterminowe 494.900,00  

1. Nieruchomości - - 

2. Wartości niematerialne i prawne - - 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 494.900,00 - 

a) 

w jednostkach zależnych i nie będących 
spółkami handlowymi jednostką 
współzależną nie wycenianą metodą 
konsolidacji pełnej lub prostej 

- - 

b) 
w jednostkach zależnych współzależnych i 
stowarzyszonych wycenionych metodą 
praw własności 

- - 

c) w pozostałych jednostkach 494.900,00 - 

4. Inne inwestycje długoterminowe - - 

VI. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

- 25.647,00 



 

  

1. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

- 25.647,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

B. Aktywa obrotowe 92.404,75 33.673,26 

I. Zapasy 5.443,68 - 

1. Materiały 5.443,68 - 

2. Półprodukty i produkty w toku - - 

3. Produkty gotowe - - 

4. Towary - - 

5. Zaliczki na dostawy - - 

II. Należności krótkoterminowe 127.047,50 27.236,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 70.000,00 - 

2. Należności od pozostałych jednostek 57.047,50 27.236,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33.348,62 8.230,00 

- do 12 miesięcy 33.348,62 8.230,00 

- powyżej 12 miesięcy - - 

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

19.598,88 9.006,00 

c) CIT - - 

d) Inne 4.100,00 10.000,00 

e) dochodzone na drodze sądowej - - 

III. Inwestycje krótkoterminowe -40.086,43 6.437,26 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 87.803,92 6.437,26 

a) 
w jednostkach zależnych i nie będących 
spółkami handlowymi jednostkami 
współzależnymi 

- - 

b) 
w jednostkach stowarzyszonych i będących 
spółkami handlowymi jednostek 
współzależnych 

-127.890,35 - 

c) w pozostałych jednostkach - - 

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 87.803,92 6.437,26 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

- - 

Aktywa razem 615.161,86 153.612,14 

PASYWA   - - 

A. Kapitał (fundusz) własny 644.435,28 2.353,96 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16.702.400,00 16.002.400,00 

II. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

- - 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -20.994,19 -51854,40 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 552.433,06 46.250,00 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - 



 

  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 

VII. Różnice kursowe z przeliczenia - - 

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16.365.223,08 -17.360.189,11 

IX. Zysk (strata) netto -224.180,51 1.365.747,47 

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

- - 

B. Kapitał mniejszości -60.646,32  

C. 
Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 

- - 

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31.372,90 151.258,18 

I. Rezerwy na zobowiązania - - 

1. 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

- - 

2. 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

- - 

3. Pozostałe rezerwy - - 

II. Zobowiązania długoterminowe - - 

1. Wobec jednostek powiązanych - - 

2. Wobec pozostałych jednostek - - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 31.372,90 151.258,18 

1. Wobec jednostek powiązanych - - 

2. Wobec pozostałych jednostek 31.372,90 151.258,18 

a) kredyty i pożyczki - - 

b) 
z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

- - 

c) zobowiązania finansowe – leasing - - 

d) inne zobowiązania finansowe - - 

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

9.435,89 25.904,53 

- do 12 miesięcy 9.435,89 25.904,53 

- powyżej 12 miesięcy - - 

e) zaliczki otrzymane na dostawy - - 

f) zobowiązania wekslowe - - 

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 
innych świadczeń 

4.871,57 69.581,85 

h) CIT 15.100,00 - 

i) z tytułu wynagrodzeń 1.965,44 - 

j) Inne - 55.771,80 

3. Fundusze specjalne - - 

IV. Rozliczenia międzyokresowe - - 

1. Ujemna wartość firmy - - 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 

    Pasywa razem 615.161,86 153.612,14 



 

  

B. Rachunek Zysków i Strat Grupy COLUMBUS CAPITAL S.A. 

    

Wyszczególnienie  01.01.2015 01.01.2014 
  31.03.2015 

– w zł 
31.03.2014 

– w zł 
 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: 22.282,62 1.300,00 

- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą 
  konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 

- - 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22.282,62 1.300,00 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,   

    zmniejszenie - wartość ujemna) - - 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - 

 B. Koszty działalności operacyjnej 75.832,20 46.233,61 

I. Amortyzacja - 12.783,20 

II. Zużycie materiałów i energii 2.108,06 - 

III. Usługi obce 40.298,12 14.072,14 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 2.471,89 13.022,82 

- podatek akcyzowy - - 

V. Wynagrodzenia 28.862,88 3.360,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.923,54 1.970,34 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 167,71 1.025,11 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - 

 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -53.549,58 -44.933,61 

 D. Pozostałe przychody operacyjne 20.547,16 1.237.418,97 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

II. Dotacje - - 

III. Inne przychody operacyjne 20.547,16 1.237.418,97 

 E. Pozostałe koszty operacyjne 9.364,57 3.201,75 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 

III. Inne koszty operacyjne 9.364,57 3.201,75 

 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -42.366,99 1.189.283,61 

 G. Przychody finansowe 187.056,87 251.564,80 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - - 

- od jednostek powiązanych - - 

II. Odsetki, w tym 0,03 251.564,80 

- od jednostek powiązanych - - 

III. Zysk ze zbycia inwestycji - - 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

V. Inne 187.056,84 - - 

 H. Koszty finansowe 156.418,67 9.843,94 

I. Odsetki, w tym - - 

- dla jednostek powiązanych - - 



 

  

II. Strata ze zbycia inwestycji - - 

III. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

IV. Inne 156.418,67 - 

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

- - 

 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) -11.728,79 1.431.004,47 

 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) - - 

I. Zyski nadzwyczajne - - 

II. Straty nadzwyczajne - - 

 L. Odpis wartości firmy - - 

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne - - 

II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne - - 

III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone - - 

 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
     wycenianych metodą praw własności 

-219.686,58 - 

 O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) -231.415,37 1.431.004,47 

 P. Podatek dochodowy - 65.257,00 

 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - 

 R. Zyski (straty) mniejszości -7.234,86 - 

 S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) -224.180,51 1.365.747,47 

 
 
C. Rachunek przepływów pieniężnych Grupy COLUMBUS CAPITAL S.A. 
 

Wyszczególnienie 
01.01.2015 - 31.03.2015 

– w zł 
01.01.2014 - 31.03.2014 

– w zł 

A. 
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 

 -  - 

I. Zysk (strata) netto -224.180,51 1.365.747,47 

II. Korekty razem 37.662,14 -1.397.574,88 

1. 
Zysk (strata) udziałowców 
mniejszościowych 

-7.234,86 - 

2. 

Zysk (strata) z udziałów (akcji) w 
jednostkach stowarzyszonych i będących 
spółkami handlowymi jednostek 
współzależnych 

219.686,58 - 

3. Odpisy wartości firmy  -  - 

4. Amortyzacja 6.209,76 12.783,20 

5. Odpisy ujemnej wartości firmy  -  - 

6. 
Odpisy aktualizujące wartość środków 
trwałych 

 -  - 



 

  

7. 
Odpisy aktualizujące wartość wartości 
niematerialnych i prawnych 

 -  - 

8. Odsetki uzyskane - 8.955,05 

9. Odsetki zapłacone   

10. Dywidendy otrzymane  -  - 

11. 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 
(środki trwałe) 

 -  - 

12. 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 
(wartości niematerialne i prawne) 

 -  - 

13. 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 
aktualnie dostępne do sprzedaży 

-14.545,84 - 

14. Zwrócony CIT  -  - 

15. Zapłacony CIT  -  - 

IIa. 
Środki pieniężne z działalności 
operacyjnej przed zmianą kapitału 
obrotowego 

 -  - 

16. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  -  - 

17. Zmiana stanu rezerw  -  - 

18. Zmiana stanu zapasów -1.201,95 - 

19. Zmiana stanu należności  -852,30 -1.589,80 

20. 
Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów 

-128.306,92 65.075,65 

21. 
Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

 -  - 

22. Inne korekty z działalności operacyjnej -36.092,33 -1.482.798,98 

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

-186.518,37 -31.827,41 

B. 
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

 -  - 

I. Wpływy 117.056,84 - 

1. 
Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych 

 -  - 

2. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych  -  - 

3. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

 -  - 

4. Z aktywów finansowych, w tym: 117.056,84 - 

a) 
w jednostkach stowarzyszonych i 
będących spółkami handlowymi 
jednostkami współzależnymi 

20.000,00 - 

b) w pozostałych jednostkach 97.056,84 - 



 

  

- zbycie aktywów finansowych 97.056,84 - 

- dywidendy i udziały w zyskach  -  - 

- 
spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 

 -  - 

- Odsetki  -  - 

- inne wpływy z aktywów finansowych  -  - 

5. Inne wpływy inwestycyjne  -  - 

II. Wydatki - 1.950,41 

1. 
Nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych 

- 1.950,41 

2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych - - 

3. 
Inwestycje w nieruch oraz wartości 
niematerialne i prawne 

- - 

4. Na aktywa finansowe, w tym: - - 

a) 
w jednostkach stowarzyszonych i 
będących spółkami handlowymi 
jednostkami współzależnymi 

- - 

b) w pozostałych jednostkach - - 

- nabycie aktywów finansowych - - 

- udzielone pożyczki długoterminowe - - 

5. 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 
wypłaty udziałów (akcji) 
mniejszościowych 

- - 

6. Inne wydatki inwestycyjne - - 

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

117.056,84 -1.950,41 

C. 
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

- - 

I. Wpływy - - 

1. 

Wpływy netto z wydanych udziałów 
(emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopuszczonych do 
kapitalizacji 

90.000,00 50.000,00 

2. Kredyty i pożyczki - - 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

4. Inne wpływy finansowe - - 

II. Wydatki - - 



 

  

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2.520,00 55.604,40 

2. 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli 

- - 

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

- - 

4. Spłaty kredytów i pożyczek - - 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

7. 
Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego 

- - 

8. Odsetki - - 

9. Inne wydatki finansowe - - 

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

87.480,00 -5.604,40 

D. 
Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III±B.III±C.III) 

18.018,47 -39.382,22 

E. 
Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

18.018,47 -39.382,22 

- 
zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych 

- - 

F. Środki pieniężne na początek okresu    69.785,45 45.819,48 

G. 
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), 
w tym: 

87.803,92 6.437,26 

- o ograniczonej możliwości dysponowania - - 

 



 

  

D. Zestawienie zmian w kapitale Grupy COLUMBUS CAPITAL S.A. 
 

Wyszczególnienie 
31.03.2015 

– w zł 
31.03.2014 

– w zł 

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

817.228,12 -1.357.789,11 

- korekty błędów  - - 

I.a. 
Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO), po korektach 

817.228,12 -1.357.789,11 

1. 
Kapitał (fundusz) podstawowy na 
początek okresu 

16.702.400,00 16.002.400,00 

1.2. 
Kapitał (fundusz) podstawowy na 
koniec okresu 

16.702.400,00 16.002.400,00 

2. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na początek okresu 

- - 

2.1. 
Zmiana należnych wpłat na kapitał 
podstawowy 

- - 

2.2. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na koniec okresu 

- - 

3. 
Udziały (akcje) własne na początek 
okresu 

-72.381,86 - 

a) zwiększenie  2.520,00 51.854,40 

b) zmniejszenie  53.907,67 - 

3.1. 
Udziały (akcje) własne na koniec 
okresu 

-20.994,19 -51.854,40 

4. 
Kapitał (fundusz) zapasowy na  
początek okresu 

552.433,06 - 

4.1. 
Zmiany kapitału (funduszu) 
zapasowego 

- - 

a) zwiększenie - 46.250,00 

b) zmniejszenie - - 

- pokrycia straty - - 

4.2. 
Stan kapitału (funduszu) zapasowego 
na koniec okresu 

552.433,06 46.250,00 

5. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
na początek okresu 

- - 

5.1. 
Zmiany kapitału (funduszu) z 
aktualizacji wyceny 

- - 

5.2. 
Kapitał ( fundusz) z aktualizacji 
wyceny na koniec okresu 

- - 

6. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na początek okresu 

- - 

6.1. 
Zmiany pozostałych kapitałów 
(funduszy) rezerwowych 

- - 

6.2. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na koniec okresu  

- - 

7. Różnice kursowe z przeliczenia - - 



 

  

8. 
Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
początek okresu 

-16.365.223,08 -17.630.189,11 

8.1. 
Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu 

- - 

- korekty błędów    

8.2. 
Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

- - 

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - 

8.4. 
Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu 

16.365.223,08 17.630.189,11 

- korekty błędów  - - 

8.5. 
Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

16.365.223,08 17.630.189,11 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 

- 
przeniesienia straty z lat ubiegłych do 
pokrycia 

- - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

- Pozostałe - - 

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 16.365.223,08 17.630.189,11 

8.7. 
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

-16.365.223,08 -17.630.189,11 

9. Wynik netto -224.180,51 1.365.747,27 

a) zysk netto - 1.365.747,27 

b) strata netto 224.180,51 - 

c) odpisy z zysku - - 

II. 
Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 

644.435,28 2.353,96 

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

644.435,28 2.353,96 

 

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

Na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta wpływ w pierwszej kolejności miał bezpośrednio rozwój grupy, 
realizacja sprzedaży przez Emitenta oraz spółki w grupie, jak również konsekwentna realizacja przyjętej strategii 
rozwoju. Szczegółowe informacje Emitent przedstawia poniżej.     

 
 
 
 
 
 
 



 

  

ISTOTNE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ORAZ SPÓŁEK W GRUPIE W I KWARTALE 
2015 R. 
 
EMITENT COLUMBUS CAPITAL S.A. 

Emisja akcji w spółce Columbus Energy S.A.   

W styczniu 2015 roku NWZA spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie Uchwałą nr 03/01/2015 z dnia 
15 stycznia 2015 roku uchyliło uchwałę nr 19/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus 
Energy Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 
emisji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki. Przekazane przez COLUMBUS CAPITAL S.A. na konto Spółki 
zależnej środki finansowe tytułem objęcia akcji serii E zostały zwrócone Columbus Capital S.A. 

Nabycie akcji własnych 

W dniu 8 stycznia 2015 roku Zarząd Columbus Capital S.A. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji 
programu skupu akcji własnych. Na dzień 8 stycznia 2015 roku, Emitent posiadał 940.000 akcji własnych 
stanowiących 5,63 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki. W dniu 8 stycznia 2015 roku w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd Spółki nabył łącznie 
7.200 akcji Spółki w cenie 35 groszy za akcję. Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0431 % kapitału zakładowego 
Spółki i dawały prawo do 7.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0431 % ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Łączna liczba posiadanych akcji własnych Emitenta 
nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki to 947.200 akcji, stanowiących 5,67 % 
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Odwołanie prokurenta Spółki  

W dniu 15 stycznia 2015 roku Prezes Zarządu Columbus Capital S.A. Pan Dawid Zieliński uchwałą numer 01 z 
dnia 15 stycznia 2015 roku odwołał ze skutkiem natychmiastowym prokurę udzieloną w dniu 29 stycznia 2014 
roku, Panu Piotrowi Brewczyńskiemu, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 10/2014 w dniu 30 
stycznia 2014 roku. Tym samym na mocy w/w uchwały Zarządu Emitenta, Pan Piotr Brewczyński z dniem 15 
stycznia 2015 przestał pełnić funkcję samoistnego prokurenta Spółki. 

Zbycie akcji własnych 

W dniu 15 stycznia 2015 r. Zarząd Columbus Capital S.A. dokonał zbycia akcji własnych w imieniu Spółki na 
rzecz dwóch podmiotów gospodarczych w ramach i na zasadach przewidzianych regulaminem. 
Na dzień 15 stycznia 2015 r. Emitent posiadał łącznie 947.200 akcji własnych, stanowiących 5,67 % w kapitale 
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.  
Ilość zbytych w dniu 15 stycznia 2015 r. akcji w transakcji poza rynkiem NewConnect w oparciu umowy cywilno 
- prawne z dwoma podmiotami gospodarczymi wyniosła 900.000 sztuk akcji po cenie 10 groszy za jedną akcję, 
za kwotę 90.000,00 zł. Akcje zbyte stanowiły łącznie 5,38 % w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Po dokonaniu w/w transakcji zbycia akcji własnych 
w oparciu o umowy cywilno – prawne, Columbus Capital S.A. posiadał łącznie 47.200 akcji własnych, 
stanowiących 0,28 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki. 

Żądanie zwołania NWZ  

W dniu 16 stycznia 2015 roku wpłynęło do Columbus Capital S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych, żądanie z dnia 16 stycznia 2014 roku zgłoszone przez Panią Dorotę Denis – Brewczyńską, 



 

  

akcjonariusza Emitenta reprezentującego 32,12 % kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące niezwłocznego 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS CAPITAL S.A. 

Zwołanie NWZ  

Zarząd spółki Columbus Capital Spółka Akcyjna w związku z żądaniem akcjonariusza, posiadającego ponad 5 % 
głosów na walnym zgromadzeniu, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołał na dzień 29 
maja 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Utrata statusu jednostki dominującej. 

W dniu 4 lutego 2015 r. Zarząd Columbus Capital S.A. pozyskał informacje od spółki Columbus Energy S.A. o 
dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejestrowy w dniu 26 stycznia 2015 r. zmian 
statutu spółki, dokonanych uchwałą nr 06/01/2015 r. z dnia 15 stycznia 2015 r., mocą których rozszerzono 
skład Rady Nadzorczej w spółce Columbus Energy S.A. od pięciu do dziesięciu członków, powoływanych w ten 
sposób, że akcjonariuszowi COLUMBUS CAPITAL S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech 
członków Rady Nadzorczej, akcjonariuszowi JR INVEST S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania 
trzech członków Rady Nadzorczej, akcjonariuszowi ZIELINSKY Sp. z o.o. przysługuje prawo wyznaczania i 
odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady 
Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, a członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani w trybie tego prawa oraz pozostali członkowie Rady 
Nadzorczej wyznaczani przez WZ wybierani są na okres wspólnej kadencji. Na skutek rejestracji zmian statutu w 
spółce zależnej Columbus Capital S.A. nie mając możliwości powoływania większości członków Rady Nadzorczej 
w spółce Columbus Energy S.A. zgodnie z art. 3 ust. 1. pkt 37 ppkt c ustawy o rachunkowości Art. 3 ust. 1.pkt.c 
utracił status jednostki dominującej. 

Otrzymanie przez Emitenta wezwania do zapłaty od spółki zależnej 

Zarząd Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2014 z dnia 16 czerwca 2014 
roku, dotyczącego porozumienia inwestycyjnego, zawartego z grupą pięciu osób fizycznych, zmierzającego do 
powołania nowej Spółki Akcyjnej do realizowania planu wspólnej inwestycji w rozwój technologii 3D oraz 
produkcji sprzętu drukującego w technologii 3D informuje, że w dniu 6 lutego 2015 r. otrzymał od Zarządu 
spółki zależnej 3FX Sp. z o. o. wezwanie do udzielenia pożyczki pozostałej kwoty 178.000 zł. Zarząd COLUMBUS 
CAPITAL S.A. postanowił dokonać analizy finansowej wyników realizowanych działań operacyjnych przez spółkę 
zależną 3FX Sp. z o.o., na podstawie których oceni warunki dalszego zaangażowania w inwestycję. 
Zaangażowanie kapitałowe w Spółce zależnej 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Częstochowie wynosiło 122.000 zł.  

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

W dniu 12 marca 2015 roku Zarząd Columbus Capital Spółka Akcyjna odwołał Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki, zwołane przez Columbus Capital na dzień 29 maja 2015 roku. 

Zawarcie ugody pomiędzy akcjonariuszami Spółki 

W dniu 11 marca 2015 roku pomiędzy głównymi akcjonariuszami Spółki Dorotą Denis – Brewczyńską, January 
Ciszewskim, byłym prokurentem Piotrem Brewczyńskim, spółką zależną 3FX spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (spółka zależna) oraz Columbus Capital S.A. została podpisana ugoda, regulująca zasady 
zakończenia współpracy Akcjonariuszy pomiędzy sobą, ze Spółką oraz zasady rozliczeń stron.  
 
 



 

  

Zgodnie z podjętym zobowiązaniami:  

- Akcjonariusz January Ciszewski zobowiązał się do nabycia od Doroty Denis – Brewczyńskiej 4.200.000 akcji 
Spółki do dnia 30 kwietnia 2015 r. na zasadach zawartej w dniu 11 marca 2015 r. przedwstępnej umowy zbycia 
akcji,  
- Emitent zobowiązał się do zbycia na rzecz wskazanej przez Piotra Brewczyńskiego spółki Noble Business Group 
sp. z o.o. udziałów 3FX sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na zasadach zawartej w dniu 11 marca 2015 r. 
przedwstępnej umowy zbycia udziałów;  

- Emitent zobowiązał się zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 kwietnia 2015 r.,  
- Emitent zobowiązał się odwołać członków Rady Nadzorczej 3FX sp. z o.o. i głosować za powołaniem członków 
Rady Nadzorczej wskazanych przez Piotra Brewczyńskiego oraz złożyć oświadczenie o zwolnienie z długu 
zgodnie z art. 508 k.c. w wysokości udzielonych przez Emitenta pożyczek spółce zależnej w wysokości 122.000 
zł;  

- spółka zależna 3FX zobowiązała się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników na 
dzień 8.04.2015 r. w celu wyrażenia zgody na sprzedaż przez Emitenta udziałów w spółce zależnej oraz do 
przyjęcia oświadczenia o zwolnieniu z długu. 

Zabezpieczeniem postanowień zawartej ugody Dorota Denis – Brewczyńska, January Ciszewski, Piotr 
Brewczyński oraz Emitent postanowili, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Ugody 
naruszający postanowienie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000 zł (jednego 
miliona złotych) za każde naruszenie i co do tej kwoty sygnatariusze złożyli w dniu 11 marca 2015 r. 
oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania 
cywilnego. 
 
Zawarta ugoda zawiera obowiązki sygnatariuszy i jednocześnie określa zrzeczenie się roszczeń wzajemnych 
pomiędzy nimi.  

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 

Zarząd spółki Columbus Capital Spółka Akcyjna zwołał na dzień 8 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walnego 
Zgromadzenie, które odbyło się o godzinie 10:00 w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 210.  

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej  

W dniu 19 marca 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęły:  
- rezygnacja Pani Doroty Denis – Brewczyńskiej z pełnienia z dniem 12.03.2015 roku funkcji członka Rady 
Nadzorczej Emitenta,  
- rezygnacja Pani Grażyny Brewczyńskiej z pełnienia z dniem 12.03.2015 roku funkcji członka Rady Nadzorczej 
Emitenta, 
- rezygnacja Pana Edwarda Brewczyńskiego z pełnienia z dniem 12.03.2015 roku funkcji członka Rady 
Nadzorczej Emitenta. 
W treści oświadczeń nie wskazano powodów rezygnacji. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
ogłoszonym na dzień 8 kwietnia 2015 roku skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do wymaganej przepisami 
prawa i statutu Spółki liczby członków. 

 

 
 
 



 

  

COLUMBUS ENERGY S.A.  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 15 stycznia 2015 roku.  
 
W dniu 15 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Columbus Energy Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwałą nr 03/01/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. uchyliło uchwałę nr 
19/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii 
E oraz zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. 
uchwałą nr 04/01/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w związku z uchyleniem uchwały nr 19/10/2014, zmieniło 
uchwałę nr 04/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS 
ENERGY S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii C i E oraz akcji 
serii D i PDA dla akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, dematerializację akcji serii 
C i E oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D, w ten sposób, że otrzymała ona nowy tytuł i brzmienie: Uchwała nr 
04/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w 
sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla 
akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) dematerializację akcji serii C oraz akcji serii 
D i PDA dla akcji serii D. Na mocy tej uchwały Spółka COLUMBUS ENERGY S.A. ubiegać się będzie o 
wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym 
Systemie Obrotu rynek NewConnect, złożenie akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do 
depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną ;dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz akcji serii 
D i PDA dla akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą 
zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do obrotu 
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
stwierdziło, że upoważnienie dla Zarządu Spółki w kwestii czynności związanych z akcjami serii C określonymi 
powyżej wchodzi w życie począwszy od 01 stycznia 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 05/01/2015 podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie mniejszej 
niż 260.000,00zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), 
do kwoty nie mniejszej niż 2.060.000,00zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 
2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy 
złotych) w drodze emisji 18.000.000,00 (osiemnaście milionów tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii F zostaną objęte w trybie subskrypcji 
prywatnej, całości zaoferowane osobom wybranym przez Zarząd, po uprzedniej akceptacji osoby nowego 
akcjonariusza przez Radę Nadzorczą i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed 
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku, 
wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie COLUMBUS ENERGY S.A. wyraziło też zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F 
i PDA dla akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, 
złożenie akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną oraz 
dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do 
wprowadzenia akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie 
Obrotu rynek NewConnect. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziło, że upoważnienie dla Zarządu 
Spółki w kwestii czynności związanych z akcjami serii F wchodzi w życie począwszy od 01 stycznia 2017 r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 06/01/2015 r. postanowiło 
zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyliło dotychczasową treść §14 ust. 1 Statut Spółki i nadało mu nowe 
następujące brzmienie, które mówi, iż Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziesięciu członków. Ponadto 
NWZA uchyliło dotychczasową treść §14 ust. 3 Statut Spółki i nadało mu nowe brzmienie, iż Akcjonariuszowi 
COLUMBUS CAPITAL S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. 
Akcjonariuszowi JR INVEST S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady 
Nadzorczej. Akcjonariuszowi ZIELINSKY Sp. z o.o. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech 



 

  

członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być 
wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani w trybie tego prawa oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej 
wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej kadencji. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanowiło dokonać zmiany treści uchwały nr 7/10/2014 z dnia 01 października 2014 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji 
prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 17/10/2014 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. z dnia 27 października 2014 r. oraz uchwałą nr 03/12/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. z dnia 30 grudnia 2014 roku, poprzez 
uchylenie dotychczasowej treści ustępu II §1 pkt 8 uchwały i nadanie jej nowego brzmienia, iż na podstawie art. 
432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii D w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Columbus Energy S.A. uchwałą nr 12/01/2015 przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki.  

Zamknięcie emisji w spółce COLUMBUS ENERGY S.A. 

W dniu 31 marca 2015 roku COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna zamknęła emisje akcji serii D. W drodze emisji 
prywatnej akcje serii D zostały objęte przez 17 inwestorów. Objętych zostało ogółem 324.436 (słownie: trzysta 
dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) akcji, dających łącznie 324.436 (słownie: trzysta 
dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, o łącznej 
wartości nominalnej 32.443,60 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 60/100). 
COLUMBUS ENERGY SA w drodze emisji akcji serii D pozyskał łącznie kwotę 3.211.916,40 zł (słownie: trzy 
miliony dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 40/100). Zarząd Spółki COLUMBUS ENERGY 
S.A. w dniu 31 marca 2015 roku złożył wiosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii D w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 

 
3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki zależnej 3FX Sp. z o.o. 

Zarząd Columbus Capital S.A. w dniu 13 lutego 2015 r., będąc udziałowcem spółki 3FX spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie § 18 ust. 3 pkt a oraz § 18 ust. 5 Umowy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 sierpnia 2014 r. odwołał z dniem 13 lutego 2015 r. Panią 
Dorotę Denis – Brewczyńską z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki 3 FX sp. z o.o. oraz Panią Grażynę 
Brewczyńską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W miejsce odwołanych osób z dniem 13 lutego 2015 r. 
powołał Pana Benjamina Dziedzic na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Bronisława Capik na 
Członka Rady Nadzorczej.  

 

 

 

 

 



 

  

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

A. JEDNOSTKOWY BILANS COLUMBUS CAPITAL S.A. 

BILANS - AKTYWA 
Wyszczególnienie 31.03.2015 31.03.2014 

A. AKTYWA TRWAŁE 520.729,29 119.938,88 

I. Wartości niematerialne i prawne 18.629,29 83.021,57 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 

2. Wartość firmy 18.629,29 43.468,35 

3. Inne wartości niematerialne i prawne - 39.553,22 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 

II. Rzeczowe aktywa trwałe - 11.270,31 

1. Środki trwałe - 11.270,31 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - 

c) urządzenia techniczne i maszyny - 8.027,64 

d) środki transportu - - 

e) inne środki trwałe - 3.242,67 

2. Środki trwałe w budowie - - 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - 

III. Należności długoterminowe - - 

1. Od jednostek powiązanych - - 

2. Od pozostałych jednostek - - 

IV. Inwestycje długoterminowe 502.100,00 - 

1. Nieruchomości - - 

2. Wartości niematerialne i prawne - - 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 502.100,00 - 

a) w jednostkach powiązanych 7.200,00 - 

- udziały lub akcje 7.200,00 - 

- inne papiery wartościowe - - 

- udzielone pożyczki - - 

- inne długoterminowe aktywa finansowe - - 

b) w pozostałych jednostkach 494.900,00 - 

- udziały lub akcje 494.900,00 - 

- inne papiery wartościowe - - 

- udzielone pożyczki - - 

- inne długoterminowe aktywa finansowe - - 

4. Inne inwestycje długoterminowe - - 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 25.647,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 25.647,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 

B. AKTYWA OBROTOWE 183.712,90 33.673,26 

I. Zapasy - - 



 

  

1. Materiały - - 

2. Półprodukty i produkty w toku - - 

3. Produkty gotowe - - 

4. Towary - - 

5. Zaliczki na dostawy - - 

II. Należności krótkoterminowe 110.691,05 27.236,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 70.000,00 - 

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

- do 12 miesięcy - - 

- powyżej 12 miesięcy - - 

b) inne 70.000,00 - 

2. Należności od pozostałych jednostek 40.691,05 27.236,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28.283,85 8.230,00 

- do 12 miesięcy 28.283,85 8.230,00 

- powyżej 12 miesięcy - - 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 11.907,20 9.006,00 

c) inne 500,00 10.000,00 

d) dochodzone na drodze sądowej - - 

III. Inwestycje krótkoterminowe 73.021,85 6.437,26 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 73.021,85 6.437,26 

a) w jednostkach powiązanych - - 

- udziały lub akcje - - 

- inne papiery wartościowe - - 

- udzielone pożyczki - - 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 

b) w pozostałych jednostkach - - 

- udziały lub akcje - - 

- inne papiery wartościowe - - 

- udzielone pożyczki - - 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73.021,85 6.437,26 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 73.021,85 6.437,26 

- inne środki pieniężne - - 

- inne aktywa pieniężne - - 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

AKTYWA OGÓŁEM 704.442,19 153.612,14 

BILANS - PASYWA 
Wyszczególnienie 31.03.2015 31.03.2014 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 676.689,74 2.353,96 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16.702.400,00 16.002.400,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - 

III. Udziały (akcje) własne -20.994,19 -51.854,40 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 552.433,06 46.250,00 



 

  

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16.556.272,63 -17.360.189,11 

VIII. Zysk (strata) netto -876,50 1.365.747,47 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 27.752,45 151.258,18 

I. Rezerwy na zobowiązania - - 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - 

- długoterminowa - - 

- krótkoterminowa - - 

3. Pozostałe rezerwy - - 

- długoterminowe - - 

- krótkoterminowe - - 

II. Zobowiązania długoterminowe - - 

1. Wobec jednostek powiązanych - - 

2. Wobec pozostałych jednostek - - 

a) kredyty i pożyczki - - 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

c) inne zobowiązania finansowe - - 

d) inne - - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 27.752,45 151.258,18 

1. Wobec jednostek powiązanych - - 

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

- do 12 miesięcy - - 

- powyżej 12 miesięcy - - 

b) inne - - 

2. Wobec pozostałych jednostek 27.752,45 151.258,18 

a) kredyty i pożyczki - - 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

c) inne zobowiązania finansowe - - 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8.820,89 25.904,53 

- do 12 miesięcy 8.820,89 25.904,53 

- powyżej 12 miesięcy - - 

e) zaliczki otrzymane na dostawy - - 

f) zobowiązania wekslowe - - 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 17.640,40 69.581,85 

h) z tytułu wynagrodzeń 1.291,16 - 

i) inne - 55.771,80 

3. Fundusze specjalne - - 

IV. Rozliczenia międzyokresowe - - 

1. Ujemna wartość firmy - - 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 

PASYWA OGÓŁEM 704.442,19 153.612,14 



 

  

B. Jednostkowy rachunek  zysków i strat COLUMBUS CAPITAL S.A. 
 

RZIS - PORÓWNAWCZY 

Wyszczególnienie 
2015-01-01    
2015-03-31 

2014-01-01    
2014-03-31 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w 
tym: - - 

- od jednostek powiązanych - - 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 1.300,00 

II. Zmiana stanu produktów  - - 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 42.697,26 46.233,61 

I. Amortyzacja - 12.783,20 

II. Zużycie materiałów i energii - - 

III. Usługi obce 33.911,78 14.072,14 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 2.446,60 13.022,82 

- podatek akcyzowy - - 

V. Wynagrodzenia 5.250,00 3.360,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.088,88 1.970,34 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 1.025,11 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - 

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -42.697,26 -44.933,61 

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 20.547,16 1.237.418,97 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

II. Dotacje - - 

III. Inne przychody operacyjne 20.547,16 1.237.418,97 

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 11.086,57 3.201,75 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 

III. Inne koszty operacyjne 9.364,57 3.201,75 

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -31.514,67 1.189.283,61 

G. PRZYCHODY FINANSOWE 187.056,84 251.564,80 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 

- od jednostek powiązanych - - 

II. Odsetki, w tym: - 251.564,80 

- od jednostek powiązanych - - 

III. Zysk ze zbycia inwestycji - - 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

V. Inne 187.056,84 - - 

H. KOSZTY FINANSOWE 156.418,67 9.843,94 

I. Odsetki, w tym: - 9.843,94 

- dla jednostek powiązanych - - 

II. Strata ze zbycia inwestycji - - 



 

  

III. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

IV. Inne 156.418,67 - 

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) -876,50 1.431.004,47 

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) - - 

I. Zyski nadzwyczajne - - 

II. Straty nadzwyczajne - - 

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) -876,50 1.431.004,47 

L. PODATEK DOCHODOWY - 65.257,00 

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU - - 

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) -876,50 1.365.747,47 

 
C. Jednostkowy Rachunek Przepływów pieniężnych COLUMBUS CAPITAL S.A. 

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

Wyszczególnienie 
2015-01-01   
2015-03-31 

2014-01-01   
2014-03-31 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

      I. Zysk (strata) netto -876,50 1.365.747,47 

      II. Korekty razem -175.342,12 -1.397.574,88 

           1. Amortyzacja 6.209,76 12.783,20 

           2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - 

           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - 8.955,05 

           4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -14.545,84 - 

           5. Zmiana stanu rezerw - - 

           6. Zmiana stanu zapasów - - 

           7. Zmiana stanu należności -2.254,03 -1.589,80 

           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów -128.659,68 

65.075,65 

           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - - 

         10. Inne korekty  -36.092,33 -1.482.798,98 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -176.218,62 -31.827,41 

 

      I. Wpływy 117.056,84 - 

         1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych i  rzeczow. aktywów trwałych - - 

           2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

           3. Z aktywów finansowych, w tym: 117.056,84 - 

               a) w jednostkach powiązanych 20.000,00 - 

               b) w pozostałych jednostkach 97.056,84 - 

                    - zbycie aktywów finansowych 97.056,84 - 

                    - dywidendy i udziały w zyskach - - 

                    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 

                    - odsetki - - 

                    - inne wpływy z aktywów finansowych - - 

           4. Inne wpływy inwestycyjne - - 

      II. Wydatki - 1.950.,41 



 

  

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

D. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale COLUMBUS CAPITAL S.A. 
 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
Wyszczególnienie 

 
31-03-2015 31-03-2014 

      

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 626.178,57 -1.357.789,11 

                  - korekty błędów podstawowych - - 

                  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - 

         1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczow.  aktywów trwałych - 1.950,41 

           2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

           3. Na aktywa finansowe, w tym: - - 

               a) w jednostkach powiązanych - - 

               b) w pozostałych jednostkach - - 

                    - nabycie aktywów finansowych - - 

                    - udzielone pożyczki długoterminowe - - 

           4. Inne wydatki inwestycyjne - - 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 117.056,84 -1.950,41 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

      I. Wpływy 90.000,00 50.000,00 

  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 90.000,00 50.000,00 

 

           2. Kredyty i pożyczki - - 

           3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

           4. Inne wpływy finansowe - - 

      II. Wydatki 2.520,00 55.604,40 

           1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2.520,00 55.604,40 

           2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 

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

           4. Spłaty kredytów i pożyczek - - 

           5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 

           6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

           7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - - 

           8. Odsetki - - 

           9. Inne wydatki finansowe - - 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 87.480,00 -5.604,40 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 28.318,22 -39.382,22 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 28.318,22 --39.382,22 

                    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 44.703,63 45.819,48 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 73.021,85 6.437,26 

                    - o ograniczonej możliwości dysponowania   



 

  

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 626.178,57 -1.357.789,11 

   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16.702.400,00 16.002.400,00 

       1.1. Zmiany kapitału podstawowego - - 

              a) zwiększenie (z tytułu) - - 

                  - wydanie udziałów (emisji akcji) - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

              b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

                  - umorzenia udziałów (akcji) - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

       1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16.702.400,00 16.002.400,00 

   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu - - 

       2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy - - 

              a) zwiększenie (z tytułu) - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

              b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

       2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - 

   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu -72.381,86 - 

       3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych 51.387,67 - 

              a) zwiększenie 2.520,00 51.854,40 

              b) zmniejszenie 53.907,67 - 

       3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu -20.994,19 -51.854,40 

   4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 552.433,06 - 

       4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - 

              a) zwiększenie (z tytułu) - 46.250,00 

                  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - 

                  - z podziału zysku (ustawowo) - - 

                  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - 

                  - sprzedaż akcji własnych - 46.250,00 

                  -  - - 

              b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

                  - pokrycia straty - - 

                  - emisji akcji  - - 

                  - utworzenie kapitału rezerwowego - - 

                  -  - - 

                  -  - - 



 

  

       4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 552.433,06 46.250,00 

   5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - 

       5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - 

              a) zwiększenie (z tytułu) - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

              b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

                  - zbycia środków trwałych - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

       5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - 

   6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - - 

       6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - 

              a) zwiększenie (z tytułu) - - 

                  - emisja akcji "D" - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

              b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

                  - zarejestrowanie kapitału podstawowego - - 

                  -  - - 

                  -  - - 

       6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - - 

   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16.556.272,63 -17.360.189,11 

       7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 830.089,48 - 

                  - korekty błędów podstawowych  - - 

                  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - 

       7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 830.089,48 - 

       7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych - - 

              a) zwiększenie (z tytułu) - - 

                  - z podziału zysku z lat ubiegłych - - 

                  -  - - 

              b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

                     - przeniesienie na kapitał zapasowy - - 

                     - pokrycie straty z lat ubiegłych - - 

       7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 830.089,48 - 

       7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 17.386.362,11 17.360.189,11 

                  - korekty błędów podstawowych  - - 

                  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - 

       7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - 

       7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych - - 

              a) zwiększenie (z tytułu) - - 

                  - strata z lat ubiegłych do pokrycia  - - 

                  -  - - 



 

  

              b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

                  - podziału  wyniku (pokrycia straty) - - 

                  -  - - 

   7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 17.386.362,11 17.360.189,11 

   7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -16.556.272,63 -17.360.189,11 

   8. Wynik netto -876,50 1.365.747,47 

              a) zysk netto - 1.365.747,47 

              b) strata netto 876,50 - 

              c) odpisy z zysku - - 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 676.689,74 2.353,96 

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku  
(pokrycia straty) 676.689,74 2.353,96 

 

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

Dla Emitenta pierwszy kwartał 2015 roku był okresem pracy nad pozyskaniem finansowania dla Spółki, w tym 
budowy i nadzorowania grupy kapitałowej.  
 
COLUMBUS CAPITAL S.A. w okresie sprawozdawczym nie zrealizował przychodów netto ze sprzedaży. Na 
działalności operacyjnej Emitent w okresie sprawozdawczym odnotował stratę w wysokości - 31.514,67 zł. Z 
działalności gospodarczej (z uwzględnieniem przychodów i kosztów finansowych). Emitent w okresie 
sprawozdawczym odnotował stratę w wysokości - 876,50 zł. Wynik finansowy netto Emitenta wynosi za okres 
sprawozdawczy - 876,50 zł (strata).  
 
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Grupa Kapitałowa odnotowała stratę netto  
w wysokości -224.180,51 zł. 
 
Na osiągnięte wyniki finansowe, czyli stratę miały w głównej mierze wpływ realizowane przez Grupę  projekty 
inwestycyjne oraz działania skupione nad budowaniem Grupy.  Zarząd realizował też działania przygotowujące 
Emitenta oraz Spółki w Grupie do realizacji procesów sprzedażowych związanych z uruchomieniem programu 
PROSUMENT. Ponadto Zarząd Columbus Capital S.A. w okresie pierwszego kwartału 2015 roku podjęte 
działania operacyjne ukierunkował na rozwój działalności własnej oraz spółek wchodzących w skład Grupy 
poprzez zintensyfikowanie budowy sieci sprzedaży, pozyskanie nowych zleceń, jak również działania 
reklamowo - wizualne.  
 
Dla Emitenta pierwszy kwartał 2015 roku był okresem wzmożonej pracy, mającej również związek z sytuacją 
większościowych akcjonariuszy, oraz ich decyzji dotyczących dalszego rozwoju Spółki. Zasadnicze znaczenie dla 
decyzji zarządczych oraz procesów operacyjnych miał też fakt uruchomienia programu PROSUMENT, który to 
daje zielone światło do realizacji sprzedaży w spółce powiązanej Columbus Energy S.A..  
 
Wszystkie podjęte przez Spółkę działania były realizacją przyjętej strategii. Emitent w okresie pierwszego 
kwartału 2015 roku nie nabywał udziałów w innych podmiotach, nawiązywał jedynie współpracę partnerską 
oraz handlową z nowymi kooperantami. 
 
W wyniku zawartej w okresie pierwszego kwartału 2015 roku ugody Zarząd Spółki sprzedał udziały w jednej ze 
spółek wchodzących w skład Grupy, w której pierwotnie miał realizować wspólne projekty w branży druku 
przestrzennego.  
 



 

  

W okresie sprawozdawczym Zarząd kontynuował działania w obszarze: 
 
- Reorganizacji bieżącej działalności Spółki, 
- Prowadzenia dotychczasowych usług oraz projektów inwestycyjnych,  
- Kontynuacji procesu pozyskiwania portfela inwestorów skojarzonych ze Spółką,  
- Zwiększanie wartości Spółki, 
- Pozyskanie finansowania dla realizacji projektów przez Spółki z Grupy. 
 
Wszystkie podjęte przez Zarząd działania wynikały z odpowiedzi na bieżącą zmieniającą się sytuację na rynku. 
Zarząd tak jak to publikował w raportach bieżących z początkiem roku 2015 dokonał audytu projektów 
inwestycyjnych i po wnikliwej analizie zarówno rynku jak i finansowej postanowił wycofać się z koncepcji 
dalszego zaangażowania kapitałowego w druk 3 D, który w jego ocenie w zadanym okresie nie przyniósł 
oczekiwanych zwrotów, a konieczne zaangażowanie kapitałowe w ten projekt Zarząd ocenił na bardzo 
kapitałochłonne z niską stopą zwrotu. 
 
Możliwości zintensyfikowanego rozwoju w innej branży były główną przyczyną podjętych decyzji Zarządczych w 
kierunku odnawialnych źródeł energii i rozwoju spółki z Grupy Columbus Energy S.A. 
Zapewnia to nowe gałęzi przychodu. Dynamiczny rozwój Spółki powiązanej zdynamizuje rozwój Emitenta, który 
na chwilę obecną posiada 40% akcji w tej Spółce. 
 
Ogromne doświadczenie w realizacji projektów instalacyjnych, jakie posiada zespół zarządczy i nadzorujący jest 
gwarancją dla COLUMBUS CAPITAL S.A. osiągnięcia stabilnej pozycję Spółki o zasięgu ogólnopolskim, 
utrzymując systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa. Pozyskane w pierwszym kwartale 2015 roku przez 
Zarząd środki w drodze emisji prywatnej akcji serii D Spółki COLUMBUS ENERGY Spółka w kwocie 3.211.916,40 
zł (słownie: trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 40/100) pozwolą na szybkie 
realizacje podpisanych kontraktów. 

V. Prognozy finansowe 

W roku 2015 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 
 

VI. Informacja na temat aktywności Emitenta w zakresie działań zmierzających do 
zwiększenia innowacyjności.  
 
W I kwartale 2015 roku, oprócz działalności podstawowej, działania Zarządu COLUMBUS CAPITAL S.A. 
skierowane były w stronę poszukiwania możliwości inwestycyjnych dla Spółki. Funkcjonuje strona COLUMBUS 
CAPITAL na portalu Facebook. 
 

VII. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na 
pełne etaty. 
 
Na dzień sporządzenia raportu Emitent zatrudniał bezpośrednio 2 osoby na pełny etat. W spółkach zależnych 
zatrudnienie wyniosło 8 osób na pełny etat i 2 osoby na ½ etatu, co daje łączne zatrudnienie w grupie 10 osób 
na pełny etat i 2 osoby ½ etatu.  
 
p.o. Prezes Zarządu 

Tomasz Wykurz  

 

  


