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Raport sporządzony został przez spółkę Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Moniuszki 7, 40-005 
Katowice (dalej również: Spółka, Columbus Capital Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w 
załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 
2013 r.) „Informacje bieżące  i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Columbus Capital Spółka Akcyjna pełni ABISTEMA Kancelaria 
Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437337. 
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I. List Prezesa Zarządu 

 

 
 
Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

W imieniu Zarządu Spółki Columbus Capital S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu po raz pierwszy 
skonsolidowany raport roczny. 
 
Rok 2014 był bardzo ważny w historii Spółki Columbus Capital S.A., która stworzyła Grupę Kapitałową spółek.                
W skład Grupy wchodzą spółki Columbus Energy S.A., która 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. W skład grupy kapitałowej w roku 2014 wchodziła spółka 3FX spółka                   
z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem ramach grupy było realizowanie wspólnej inwestycji                            
w rozwój technologii 3D, produkcji sprzętu drukującego w technologii 3D. Trzecią spółką jest Columbus Tax & 
Law sp. z o.o., która zamierza 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 oraz szkolenia podmiotów gospodarczych i zarządów spółek prawa 
handlowego.  
 
Zapraszam do zapoznania się z treścią skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok, mając na uwadze,                    
że w obecnej chwili Columbus Capital S.A. wypracowuje pozycję wśród firm inwestycyjnych.   
 
Zarząd pragnie zapewnić, iż dołoży wszelkich starań, aby zachować przyjętą dynamikę rozwoju zarówno Grupy 
Kapitałowej jak i Emitenta. Wszystkim którzy okazali nam zaufanie i zaangażowali się kapitałowo w Columbus 
Capital S.A. raz jeszcze dziękujemy. 
 

 

Z poważaniem   

p.o. Prezes Zarządu 

Tomasz Wykurz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Podstawowe informacje o Jednostce dominującej i akcjonariat 

 

 

 

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 

 

 

 

mailto:columbuscapitalsa@gmail.com
http://columbuscapital.pl/
http://pkd-kody.pl/64-99-z/
http://pkd-kody.pl/64-99-z/


 

  

COLUMBUS CAPITAL S.A. jest Spółką, która w najbliższym okresie swojego rozwoju chce być nastawiona                      
na wspieranie projektów innowacyjnych oraz na realizację strategii inwestycyjnych opartych przede wszystkim 
na fundamentalnej wycenie niedowartościowanych projektów, co w długim terminie ma zagwarantować 
akcjonariuszom ciągły wzrost wartości przedsiębiorstwa, a Spółce stały wzrost zainteresowania 
przedsiębiorstwem Emitenta na rynku publicznym. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 4 maja 
2011 roku jako STI Group S.A. Obecnie celem Zarządu oraz kluczowych akcjonariuszy jest realizacja własnych 
inwestycji na rynkach kapitałowych, budowa fundamentów funduszu Venture Capital, a następnie rozpoczęcie 
procesu transferu nadwyżek finansowych pochodzących z realizowanych inwestycji własnych oraz świadczonych 
usług doradczych.  

Początki działalności Spółki to tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii przekazu informacji. Działalność 
ta była wspierana świadczeniem usług z zakresu konsultingu i marketingu sportowego, wykonywaniem 
projektów graficznych oraz elementów wizerunkowych dla klientów zewnętrznych oraz budując własne projekty 
internetowe. Spółka zdobyła w tym początkowym okresie swojej działalności szereg ważnych kompetencji  
w zakresie pozyskiwania środków unijnych, budowania marki i zasad kreacji biznesu w mediach. Obecnie Spółka 
będzie wykorzystywać te doświadczenia i stworzone relacje z inwestorami nie odżegnując się od realizacji 
projektów innowacyjnych w branży projektów opartych  o potencjał Internetu, rozwiązań chmurowych  
w szeroko pojętej branży IT. 

Spółka efektywnie wdraża rozmaite rozwiązania operacyjne i zarządcze, które wzmacniają Spółkę. Po szeregu 
zmian Spółka w kwietniu 2014 roku pokazała swoje nowe logo i nazwę COLUMBUS CAPITAL S.A. Już jako 
COLUMBUS CAPITAL S.A. podmiot chce być utożsamiany jako publiczna Spółka inwestycyjna aktywnie 
inwestująca własne środki na światowych rynkach finansowych i w projektach pozagiełdowych w oparciu  
o własne analizy zespołu ekspertów i unikatowe strategie inwestycyjne. Poprzez kluczowych akcjonariuszy, 
własny zespół i partnerów współpracujących z COLUMBUS CAPITAL S.A. Spółka ma dostęp do wielu atrakcyjnych 
projektów inwestycyjnych. 

COLUMBUS CAPITAL S.A. chce osiągnąć stabilną pozycję Spółki inwestycyjno-doradczej o zasięgu ogólnopolskim, 
utrzymując systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa. Pozwala na to doświadczenie inwestycyjne  
i biznesowe kluczowych akcjonariuszy oraz zespołu zarządzającego i nadzorującego. Spółka w okresie roku 2014 
podjęła również działania zmierzające do powołania spółek, w których ma znaczne udziały, wchodzących w skład 
Grupy. Zaangażowała się również w projekt związany z Odnawialnymi Źródłami Energii. 

 

Dane Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego: 

Ilość akcji 
 
 
 

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 

Zarząd Stanowisko 

Tomasz Wykurz p.o. Prezes Zarządu 



 

  

Rada Nadzorcza Stanowisko 

Michał Gondek czasowo powierzona funkcja Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej  

Izabela Dorosińska Członek Rady Nadzorczej 

Dominik Waligórski Członek Rady Nadzorczej 

Iwona Ciszewska–Kura Członek Rady Nadzorczej 

Pracownicy COLUMBUS CAPITAL S.A. Grupa COLUMBUS CAPITAL 

   Zarząd 1 1 

   Pozostali 1 2 

Razem 2 3 

 
 

 

Akcjonariat na dzień sporządzenia raportu  
 

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

1. January Ciszewski  6.530.000 39,10 % 6.530.000 39,10% 

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 54,49 % 

 OGÓŁEM  16.702.400  100 %  16.702.400 100 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro  
 

 

 
 

Lp.  w zł w EURO 

01.01.2014 
31.12.2014 

01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2014 
31.12.2014 

01.01.2013 
31.12.2013 

1. Przychody ze sprzedaży  56.013,47 114.343,08 13.141,61 27.571,15 

2.  Pozostałe przychody operacyjne  1.254.754,81 12.772,22 294.384,44 3.079,72 

3.  Przychody finansowe  260.482,88 509,46 61.113,22 122,84 

4. Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej  

978.517,23 -8.780.372,32 229.574,93 -2.117.180,83 

5. Zysk (strata) brutto 988.431,17 -8.905.119,51 231.900,89 -2.147.260,68 

6. Zysk (strata) netto  935.819,53 -8.923.062,51 219.557,41 -2.151.587,22 

7.  Przepływy pieniężne z dział. finan 1.207.028,70 30.000,00 283.187,18 7.233,80 

8. Przepływy pieniężne netto, razem 23.965,97 16.229,09 5.622,78 3.913,26 

9. Aktywa trwałe  577.440,87 112.828,67 135.476,36 27.205,99 

10. Aktywa obrotowe  285.066,21 53.235,68 66.880,84 12.836,54 

11. Aktywa razem  862.507,08 166.064,35 202.357,19 40.042,52 

12. Należności krótkoterminowe  68.528,03 7.416,20 16.077,71 1.788,24 

13. Inwestycje długoterminowe 494.900,00 0,00 116.111,02 0,00 

14. Inwestycje krótkoterminowe 212.296,45 45.819,48 49.807,96 11.048,29 

15. Zobowiązania krótkoterminowe 162.502,32 1.550.026,46 38.125,50 373.752,52 

16. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Kapitał własny  754.086,12 -1.383.962,11 176.920,00 - 333.709,99 

18. Kapitał podstawowy 16.702.400 16.002.400 3.918.635,48 3.858.603,39 

 
 
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski na dzień 31.12.2013 i 31.12.2014 roku i wynoszącego: 
 
 

Tabela NBP Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2013 r. 

Tabela nr 251/A/NBP/2013 z dnia 2013-12-31 4,1472 

Tabela NBP Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2014 r. 

Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31 4,2623 



 

  

III. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zawodowymi  

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie za rok obrotowy 2014, zbadane przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 
 

 

 

IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 
01.01.2014 do 31.12.2014 
 

 

 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 stanowi 
załącznik do niniejszego dokumentu. 

 
 

 
V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 
 

 

Katowice 29.05.2015r. 
 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH 
 

Zarząd  Columbus Capital Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie  
z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych 
zagrożeń i ryzyk. 
 
 
p.o. Prezes Zarządu Columbus Capital Spółka Akcyjna 

 

 
Tomasz Wykurz 
 

 



 

  

VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 

 
Katowice 29.05.2015r. 

 
 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA 
 

Zarząd Columbus Capital Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego.  
 
 
p.o. Prezes Zarządu Columbus Capital Spółka Akcyjna 

 

 
Tomasz Wykurz 

 

 

 

 

VII. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2014 
 

 

Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 stanowi załącznik  
do niniejszego dokumentu. 

 
 
   

 


