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1. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy, Partnerzy, 

 

Fotowoltaika. Technologia piękna w swojej prostocie. Krzem, szkło i aluminium bez 

mechanicznych elementów, bezobsługowa, generująca energię elektryczną za darmo, przez 

dziesiątki lat.  

 

Columbus Energy już czwarty rok rozwija się w branży fotowoltaicznej, jednocześnie rozwijając 

ją w Polsce jako lider i promując najlepsze dostępne technologie. Naszą filozofią jest dostarczanie 

klientowi kompleksowej usługi zawierającej najwyższej jakości komponenty, wysoką moc i piękną 

instalację poprawiającą efekt wizualny nieruchomości. Przez ostatnie lata ekonomia instalacji dla 

odbiorcy bardzo się poprawiła. Prawo energetyczne, koszt komponentów i tanie finansowanie 

powodują, że technologia ta jest dostępna już dla każdego. 

 

Pozycja lidera na tym rynku cieszy nas, ale niesie ze sobą wielką odpowiedzialność. To my 

kreujemy trendy, za którymi podążają już nawet korporacje energetyczne. Wprowadzenie na 

rynek Abonamentu na Słońce, czyli finansowanie fotowoltaiki w formie abonamentu, takiego jak 

abonament telewizyjny czy telefoniczny to nasza innowacja, nasza idea – byliśmy pierwsi w 

Polsce. Dzisiaj powiela ją cały rynek. Wprowadzenie paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych 

„full black” w standardowej ofercie o najwyższej mocy i wyeliminowanie z niej przestarzałej 

technologii polikrystalicznej to nasz ruch w kierunku zajęcia pozycji najlepszej możliwej oferty dla 

klienta. Również sektor produktów finansowych, banki i firmy leasingowe w ostatnich miesiącach 

przygotowały uaktualnienie oferty finansowania instalacji rozumiejąc, że rata finansowa po prostu 

zastępuje rachunek za energię elektryczną, praktycznie eliminując ryzyko spłaty zobowiązania.  

 

Rok 2017 to okres wzmożonych inwestycji w naszej firmie, głównie w rozwój organizacji, 

zasobów ludzkich i produktów. W ciągu jednego roku nasza organizacja z kilkudziesięciu osób 

rozwinęła się w strukturę ponad dwustu. Z oferowanego sztywnego produktu dla klienta 

indywidualnego, oferta Columbus Energy zamieniła się w Abonament Elastyczny, oferowany już 

nie tylko dla właścicieli domów, ale też do gospodarstw rolnych, małych i dużych przedsiębiorstw. 

Jesteśmy praktycznie w każdym regionie Polski z najlepszą ofertą na rynku.  

 

Wiemy doskonale, że jedną z największych wartości, jakie mocna firma może mieć to jej marka. 

Columbus Energy jest najmocniejszą marką w fotowoltaice i energetyce prosumenckiej w Polsce. 

W 2017 roku intensywnie inwestowaliśmy w markę i dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że jest 

rozpoznawalna w segmencie właścicieli domów i klientów biznesowych. Kojarzy się z 

wiarygodnością, solidnością, innowacją i pięknem instalacji.  

 

Zespół, organizacja i nowoczesna marka Columbus Energy to nasze fundamenty! 

 

Rok 2017 przyniósł także sporo innowacji w naszej ofercie. Jedną z nich jest Gwarancja Totalna. 

Jako pierwsi na rynku oferujemy możliwość rozszerzenia gwarancji na 15 lat, na wszystko. Dzięki 

temu prosument ma 100 % pewności, że inwestycja jest opłacalna. Jak do tej pory żaden inny 

podmiot na rynku nie zbliżył się do takiej długiej gwarancji.  
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Pobiliśmy dwa wewnętrzne rekordy w jednym roku. To tysięczna i dwutysięczna instalacja. To 

pokazuje, z jaką dynamiką rozwija się nasza organizacja.  

 

Całkowita moc zamontowanych instalacji Columbus Energy do końca 2017 roku wyniosła: 7,25 

MWp. Ta moc może produkować rocznie energię o wartości: 4,4 mln zł.  

Wypracowaliśmy struktury sprzedażowo organizacyjne, które w 2018 roku mogą wygenerować 

3-4 krotność tego co wydarzyło się w 2017 roku. To kolejny wielki skok jakościowo-ilościowy, 

pokazujący jak potrafimy się reorganizować i dostosowywać do rynku.  

 

Liczby są bardzo ważnym elementem biznesu, szczególnie kiedy jest się spółką publiczną. Mamy 

zobowiązania wobec inwestorów. Cel jaki założyliśmy na 2017 rok był bardzo ambitny. Wiele z 

planowanych realizacji  przesunęło się na 2018 rok. Nie mniej jednak przychód r/r  wzrósł prawie 

4-krotnie.  W 2017 roku te liczby wynosiły około 31 mln zł przychodu i blisko 2 mln zł zysku 

brutto. Przy czym ostatni kwartał 2017 roku to wzmożony czas zwiększania zasobów ludzkich, 

inwestowania w struktury i procesy, to także aktualizacja oferty produktowej. Działania te 

wpłynęły na obniżenie wyniku kwartalnego, ale w ocenie Zarządu przyniosą duże efekty już w 

tym roku i w tym sensie były bardzo uzasadnione. Jednym z większych przedsięwzięć w czwartym 

kwartale zeszłego roku było wprowadzenie oferty sprzedaży fotowoltaiki do sektora 

biznesowego. Odpowiedź rynku na nasza ofertę jest bardzo pozytywna i pierwsze instalacje 

biznesowe już są na dachach. Wszystko to powoduje, że z wielkim optymizmem spoglądamy na 

najbliższe lata.  

 

W drugiej połowie 2017 roku uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, które cechuje profesjonalizm 

i zaangażowanie w proces realizacji i obsługi serwisowej instalacji. Dzięki temu możemy być na 

bieżąco z edukacją użytkowników systemu i monitorować zadowolenie z zakupu.  

 

Ubiegły rok okazał się także bardzo intensywny w odniesieniu do rynku kapitałowego i 

inwestorów giełdowych. Przeprowadziliśmy 4 emisje obligacji na łączną kwotę ponad 11 MLN zł 

oraz złożyliśmy prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego dot. przeniesienia notowań 

na rynek regulowany GPW. To duży krok dla firmy i mamy wielkie nadzieje, że przeniesienie 

odbędzie się jeszcze w pierwszej połowie 2018 roku. Liczymy na to, że rosnąca branża 

fotowoltaiki, Columbus Energy na głównym parkiecie oraz dobre wyniki spowodują, że Spółką 

zacznie się interesować coraz szersze grono inwestorów, również instytucjonalnych.  

 

Dzisiaj przyszłość firmy zależy już głównie od nas, od naszego zespołu i pracy jaką włożymy w jej 

rozwój. Otoczenie prawne jest korzystne, pozycja firmy jest najsilniejsza na rynku, a banki i firmy 

leasingowe coraz chętniej i taniej finansują instalacje fotowoltaiczne. Mamy konkretny plan i 

będziemy konsekwentnie go realizować. Nasz wielki cel 10 000 instalacji zamontowanych w 

jednym roku jest coraz bardziej realny!  

 

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem video: https://youtu.be/qLy3yT1dDVk  

 

Z poważaniem  

 

Dawid Zieliński    Łukasz Górski    Janusz Sterna  

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu  

https://youtu.be/qLy3yT1dDVk
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2. Dane o Columbus Energy S.A. jako Spółce dominującej Grupy Kapitałowej 

 

2.1. Podstawowe informacje o Emitencie 
 

Nazwa Spółki COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna  

Siedziba Kraków 

Adres siedziby 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, nr tel./fax: 12 307 30 90 

Poczta elektroniczna biuro@columbusenergy.pl , gielda@columbusenergy.pl  

Strona internetowa http://www.columbusenergy.pl 

Przedmiot działalności 

47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  

           straganami i targowiskami 

35.11 Wytwarzanie energii elektrycznej 

35.14 Handel energią elektryczną 

27.11 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 

27.12 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 

64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  

           niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emeryt. 

70.10 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,                          

           z wyłączeniem holdingów finansowych 

70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności  

           gospodarczej i zarządzania 

73.20 Badanie rynku i opinii publicznej 

71.20 Pozostałe badania i analizy techniczne 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 76.506.967,53 zł i dzieli się na: 

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

0,27 zł każda, akcje serii A są dopuszczone do obrotu na rynku 

NewConnect  

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

0,27 zł każda, akcje serii B są dopuszczone do obrotu na rynku 

NewConnect 

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

0,27 zł każda, akcje serii C nie są dopuszczone do obrotu  

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

0,27 zł każda, akcje serii D nie są dopuszczone do obrotu  

e) 253 163 446 akcji serii zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,27 zł każda, akcje serii E nie są dopuszczone do obrotu 

f) 13 493 293 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 

0,27 zł każda, akcje serii F nie są dopuszczone do obrotu 

KRS 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373608 

REGON 241811803 

NIP 9492163154 
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Columbus Energy Spółka Akcyjna - (Jednostka Dominująca, Emitent, Spółka, NIP 9492163154, 

dawniej Columbus Capital S.A.) powstała poprzez wydzielenie części majątku STIGROUP sp. z 

o.o. z siedzibą w Częstochowie i przeniesieniem wydzielonego majątku na nowo powstałą Spółkę, 

zgodnie z art. 529 §1 p. 4 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 

1577, z późn. zm.) na podstawie postanowień zawartych w akcie notarialnym (Repertorium A nr 

6628/2010) podpisanym przed notariuszem Adamem Sadowskim. Jednostka Dominująca  

została zawiązana na czas nieoznaczony. 

 

Siedziba Spółki mieści się w Krakowie (31-234) przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. 

 

W dniu 20 grudnia 2010 roku Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000373608. Spółce został nadany numer NIP 9492163154 oraz symbol REGON 241811803. 

 

W 2016 roku Spółka zmieniła nazwę z COLUMBUS CAPITAL S.A. na COLUMBUS ENERGY S.A. 

Jednostka Dominująca działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w 

oparciu o statut Spółki. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie instalacji fotowoltaicznych. 

Kapitał podstawowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 76.506.967,53 

zł i dzielił się na 283.359.139 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,27 zł każda. 

 

 Kapitał zakładowy 

 

Wysokość kapitału zakładowego Emitenta na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania 

kapitał zakładowy Emitenta wynosi 76.506.967,53 zł i dzieli się na: 

a) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A  

b) 5.002.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B  

c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C  

d) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D  

e) 253.163.446 akcji zwykłych na okaziciela serii E  

f) 13.493.293 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

o wartości nominalnej 0,27 zł każda akcja. 

 

Łączna liczba akcji oraz łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 

283.359.139. 

 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło decyzję o 

podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w wysokości nie wyższej niż 

50 000 000,00 zł. 

 

Od dnia 4 maja 2011 roku akcje Spółki (oprócz akcji serii C, D i E) notowane są na rynku akcji 

NewConnect. 
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Akcjonariat COLUMBUS ENERGY S.A. na dzień 31.12.2017 r.:   

 

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

1. Dawid Zieliński * 93 859 432 33,12 93 859 432 33,12 

2. January Ciszewski ** 89 311 254 31,52 89 311 254 31,52 

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

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

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

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

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

8. Pozostali akcjonariusze 45 481 653 16,05 45 481 653  16,05 

 Ogółem: 283 359 139 100 283 359 139 100 

 

* pośrednio poprzez PRIME2 S.A., w którym 100 % akcji posiada Dawid Zieliński 

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. oraz Kuźnica 

Centrum  Sp. z o.o., a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING 

S.A. 

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a 

także 50% udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. 

**** podmiot, w którym po 50 % udziałów posiadają Paweł Urbański i Janusz Sterna  

 

Akcjonariat COLUMBUS ENERGY S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu jest taki sam.   

 

Organy Columbus Energy Spółka Akcyjna  

 

Na mocy § 11 Statutu Spółki, władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. 

 

Zarząd Jednostki Dominującej 

 

Zgodnie z §12 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa 

Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. Kadencja 

Zarządu trwa 5 lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.  

Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie. Członków Zarządu 

powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków 

Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie 

przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku 
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prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Zawieszenie w czynnościach 

poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

  

W roku obrotowym nastąpiły zmiany osobowe w składzie Zarządu. Na dzień 1 stycznia 2017 

roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej wchodziły następujące osoby: 

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Dawid Zieliński Prezes Zarządu 

2. Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu 

 

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

1 kwietnia 2017 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień sporządzenia raportu rocznego skład Zarządu był 

trzyosobowy.   

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Dawid Zieliński Prezes Zarządu 

2. Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu 

3. Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu 

 

 

Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej 

 

Zgodnie z §16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu 

Członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez 

Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów 

poniższych. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje 

prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch 

członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady 

Nadzorczej mogą być wykonywane, dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% 

(pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Mandat 
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Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. 

 

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Na dzień 1 stycznia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej wchodzili: 

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Paweł Urbański  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Janusz Sterna Członek Rady Nadzorczej 

3. Leszek Leńko Członek Rady Nadzorczej 

4. Maciej Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej 

5.  Sławomir Majtyka  Członek Rady Nadzorczej 

6. Łukasz Kaleta Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

W dniu 31 marca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Pan Janusz Sterna złożył Zarządowi i Radzie 

Nadzorczej rezygnację z dniem 31 marca 2017 roku z pełnionej funkcji. 

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia raportu rocznego skład Rady 

Nadzorczej Jednostki Dominującej jest następujący:  

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Paweł Urbański  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Leszek Leńko Członek Rady Nadzorczej 

3. Maciej Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej 

4. Sławomir Majtyka  Członek Rady Nadzorczej 

5.   Łukasz Kaleta Sekretarz Rady Nadzorczej 
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2.2.   Spółki Grupy Kapitałowej, do której należy Jednostka Dominująca oraz jednostki zależne, 

współzależne i stowarzyszone 

 

Jednostka Dominująca: Columbus Energy S.A. 

Jednostka Dominująca posiada głosy i udziały w następujących jednostkach: 

 

Jednostka 

Ilość 

posiadanych 

udziałów 

(szt.) 

Wartość 

nominalna 

udziałów    

(zł) 

Udział 

w kapitale 

podstawowym 

(%) 

Ilość 

posiadanych 

głosów        

(szt.) 

Udział 

w głosach 

(%) 

Jednostki zależne 

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

Jednostki współzależne 

Brak       

Jednostki stowarzyszone 

New Energy Investments Sp. z o.o.  18 1.800,00 31,04 % 1.800,00 31,04 % 

 

W Grupie Kapitałowej istnieją powiązania m.in. organizacyjne polegające na tym, że spółka 

nadrzędna faktycznie prowadzi politykę finansową i zakupową spółek powiązanych i 

zaangażowanych w kapitale. 

 

Emitent posiada jedną spółkę zależną, co zostało przedstawione poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Columbus Energy S.A. 

 

100 % 

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 
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Firma spółki: COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O. 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba i adres:  Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,  

KRS: 0000625712 

Organ prowadzący rejestr:  
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 364899205 

NIP: 9452196124 

Kapitał zakładowy 200 000 PLN  

Czas trwania  czas nieokreślony  

Przedmiot przeważającej 

działalności  
64.91.Z. Leasing finansowy 

Procent posiadanego 

kapitału zakładowego  
100 % 

Procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

zgromadzeniu wspólników  

100 %  

Charakter dominacji  Zależna 

Metoda konsolidacji  Konsolidacja pełna  

Zarząd Funkcja 

Iwona Śmigiel Prezes Zarządu 

 

 

Spółka celowa Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. została zawiązana umową z dnia 30 maja 

2016 r. Emitent objął w spółce wszystkie udziały tj. 2.000 udziałów o wartości 100 zł każdy 

udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym, co daje 100 % udziałów w kapitale 

zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu          

1 lipca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000625712. Przedmiotem działalności Columbus Energy 

Finanse Sp. z o.o. jest docelowe finansowanie sprzedaży umów „Abonament na Słońce” i 

zarządzanie należnościami z nich wynikającymi. Spółka zależna została utworzona na czas 

nieokreślony. 
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Jednostka Stowarzyszona New Energy Investments Sp. z o.o. 

 

W dniu 2 listopada 2016 r. Zarząd Columbus Energy Spółki Akcyjnej założył z osobą prawną 

INVEN Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie spółkę New Energy 

Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ma wykorzystywać kompetencje i 

doświadczenie INVEN Group sp. z o.o. w zakresie przygotowania dużych inwestycji 

energetycznych oraz doświadczenia Columbus Energy w technologii fotowoltaicznej. Zespół 

INVEN Group sp. z o.o. tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży 

elektroenergetycznej, między innymi z pracy w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej. Od 2009 

roku INVEN Group sp. z o.o. pracował przy przygotowaniu kilkunastu projektów 

kogeneracyjnych o łącznej mocy blisko 200 MWe i wartości ok. 1 mld zł z udziałem branżowych 

inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym występował również jako współinwestor. 

Zgodnie z założeniami spółka New Energy Investments sp. z o.o. ma zajmować się rozwojem 

projektów energetycznych w dwóch obszarach: 

1. Farmy fotowoltaiczne, 

2. Kogeneracja gazowa, biomasa, waste to energy. 

Spółka Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformowała raportem ESPI 

nr 25/2016, iż w dniu 18 listopada 2016 roku Spółka objęła 8 udziałów o wartości nominalnej 

100,- zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 800,- zł spółki New Energy Investments spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które pokryje wkładem pieniężnym w 

kwocie 3 640 000,- zł z przeznaczeniem na jej rozwój. Po dokonaniu rejestracji w dniu 6 stycznia 

2017 roku przez Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki Emitent posiada 

w niej łącznie 18 udziałów tj. 31 % w kapitale zakładowym.  

 

3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro.  

 

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz 

przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej Columbus Energy 

S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zostały zaprezentowane w Tabeli 1 poniżej. 

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu 

średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 

czterech kwartałów roku. 
 

Zastosowane kursy EUR/PLN  
 

Rok 
Kurs EURO na dzień 

bilansowy (31 grudnia) 

Średni kurs EURO w okresie  

od 01.01. do 31.12. 

2016 4,4240 4,3637 

2017 4,1709 4,2583 

 
  Źródło: NBP  
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Tabela 1:  Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. 

za 2017 rok oraz dane porównywalne za 2016 rok  

 

Wyszczególnienie 

2017 2016 2017 2016 

(w tys. PLN) (w tys. PLN) (w tys. EURO)  (w tys. EURO)  

Przychody z działalności 
operacyjnej  

30 665,19 8 388,20 7 352,18 1 922,27 

Zysk  (strata) z działalności 
operacyjnej 

2 587,90 -69,90 620,46 -16,02 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem  

1 800,93 -183,40 431,78 -42,03 

Zysk (strata) netto  1 291,99 -173,60 309,76 -39,78 

Przepływy pieniężne netto, 
razem 

-1 032,64 1 308,70 -242,50 299,91 

Aktywa/Pasywa razem 94 093,16 75 943,30 22 559,44 17 403,42 

Aktywa trwałe 89 213,14 72 482,20 21 389,42 16 610,26 

Aktywa obrotowe  4 880,02 3 461,10 1 170,02 793,16 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

355,79 1 388,40 85,30 318,17 

Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 

3 838,41 1 615,00 920,28 370,10 

Należności długoterminowe  19 316,31 3 601,40 4 631,21 825,31 

Zobowiązania długoterminowe 12 868,29 0,12 3 085,26 0,03 

Zobowiązania krótkoterminowe  6 079,51 2 090,40 1 457,60 479,04 

Kapitał własny  75 219,24 73 852,80 18 034,29 16 924,35 

Kapitał podstawowy  76 506,97 72 863,80 18 343,04 16 697,71 
 

Źródło: Emitent  

 

 

4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi  

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok 

obrotowy 2017 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.  

 

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 

roku 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A w roku 

obrotowym 2017 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.  
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6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności skonsolidowanego sprawozdania  

finansowego 

Kraków, dnia 21 marca 2018 roku 

 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH 

 

Zarząd Columbus Energy S.A. na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że wedle swojej najlepszej 

wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali 

międzynarodowej. 

 

Oświadczamy także, iż dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Columbus 

Energy S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 

Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 

związanych z prowadzoną działalnością.  

 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

Dawid Zieliński    Łukasz Górski     Janusz Sterna  

 

  

7. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Kraków, dnia 21 marca 2018 roku  

 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

Zarząd Columbus Energy S.A. na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli 

rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

Dawid Zieliński    Łukasz Górski     Janusz Sterna  

 

 

8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy 2017 

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2017 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.  
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9. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na NewConnect 

 

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus 

Energy S.A. w 2017 roku.  

 

 

Z poważaniem  

 

Dawid Zieliński    Łukasz Górski    Janusz Sterna  

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu 


