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Wstęp 
 

Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu 

o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", 

przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2017 roku. W ocenie Zarządu Emitenta 

podjęte decyzje zarządcze w miesiącu maju 2017 roku wpłynęły na wzrost wartości Spółki. Więcej 

informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie 

zapraszamy.  

 

 

 

  Dawid Zieliński                                           Łukasz Górski                               Janusz Sterna  

  Prezes Zarządu                                         Wiceprezes Zarządu                                  Wiceprezes Zarządu 
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 

emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej. 

 

 

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku 

 

Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 

13 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku, 

w dniu 8 maja 2017 roku poinformował o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 

2017 roku z dnia 13 maja 2017 roku, na dzień 15 maja 2017 roku.  

 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok 

 

Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 z dnia 

13.01.2017 r. w dniu  8  maja 2017 roku poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 

2016 rok. 

Raport roczny za 2016 rok został opublikowany w dniu 15 maja 2017 r. Pierwotny termin podany w 

raporcie 1/2017 to 26 maja 2017 roku. 

 

Skonsolidowany raport roczny spółki Columbus Energy S.A. za 2016 rok 

 

Zarząd COLUMBUS ENERGY S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 15 maja 2017 roku przekazał 

skonsolidowany raport roczny Spółki COLUMBUS ENERGY S.A. za 2016 rok. 

 

Jednostkowy raport roczny spółki Columbus Energy S.A. za 2016 rok 

 

Zarząd COLUMBUS ENERGY S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 15 maja 2017 roku przekazał  

jednostkowy raport roczny Spółki COLUMBUS ENERGY S.A. za 2016 rok. 

 

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 

 

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 15 maja 2017 roku przekazał raport 

okresowy za I kwartał 2017 r. 
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Podpisanie istotnej umowy z BOŚ S.A. przez spółkę zależną Emitenta 

 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 16 maja 2017 roku poinformował, 

że w dniu 15 maja 2017 roku powziął informację, iż Spółka zależna Emitenta Columbus Energy Finanse 

Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie podpisała umowę współpracy (dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony 

Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie pośrednictwa i wykonywania w imieniu i na rzecz 

Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową dotyczących produktu Eko Kredyt PV, 

przeznaczonego na finansowanie instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych przez Spółkę Columbus 

Energy S.A. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy Spółka zależna Emitenta Columbus Energy 

Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będzie odpowiadała za współpracę z Klientem w zakresie 

rozpatrzenia wniosków i zawarcia umowy przez Bank, jak również przyjmowania dokumentacji i jej 

weryfikacji. Przedmiotowa umowa poszerza ofertę Spółki i rozwija jej produkt abonamentowy, 

zapewniając Klientowi możliwość finansowania instalacji fotowoltaicznych przez Bank Ochrony 

Środowiska S.A. 

 

Zawarcie umowy pożyczki  

 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 16 maja 2017 roku poinformował, 

iż w dniu 15 maja 2017 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną umowę pożyczki pieniężnej w wysokości 

2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami 

umownymi) nastąpi nie później niż w terminie 4 (czterech) lat od daty zawarcia umowy pożyczki, przy 

czym Emitent zastrzegł sobie prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana 

odsetkami umownymi w wysokości 8,7 % (osiem i siedem dziesiątych procenta) w stosunku rocznym. 

Pożyczkodawca ma prawo do dokonania konwersji kwoty pożyczki na akcje nowej emisji Columbus 

Energy S.A. uchwalonej przez Zarząd Spółki Columbus Energy S.A w ramach uprawienia do podwyższania 

kapitału zakładowego w ramach określonego w statucie Spółki kapitału docelowego, w każdym 

momencie trwania niniejszej umowy. 

Środki finansowe pochodzące z pożyczki przeznaczone będą na zapłatę ceny za zakup urządzeń 

niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. 

 

Raport miesięczny za kwiecień 2017 roku 

 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia 

Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" w dniu 19 maja 2017 roku 

przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2017 roku. 

 

Korekta raportu rocznego nr 23/2017 - Raport roczny skonsolidowany Columbus Energy S.A. rok 2016 

 

Zarząd Columbus Energy S.A. przekazał w dniu 20 maja 2017 roku do publicznej wiadomości korektę 

raportu rocznego za rok obrotowy 2016, opublikowanego w dniu 15 maja 2017 roku. Zarząd Spółki 

wyjaśnił, iż raport nr 23/2017 skonsolidowany raport roczny za rok 2016 opublikowany był złym trybem 

gdyż ukazał się jako raport bieżący a nie roczny, za co Emitent przeprasza. Ponadto w załączonych plikach 

z danymi finansowymi były wskazane błędne wartości w następujących pozycjach: 

W opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 r.: 

W skonsolidowanym bilansie - pasywach:  

A. Kapitał własny: było: 74 102 842,79 zł, powinno być: 74 095 477,42 zł 

VII. Zysk (strata) netto: było: 76 336,92 zł, powinno być: 68 971,55 zł  
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D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: było: 1 857 328,09 zł, powinno być: 1 864 693,46 zł,  

I. Rezerwy na zobowiązania: było: 43 038,99 zł, powinno być: 50 404,36 zł,  

I.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe: było: 35 093,36 zł, powinno być: 42 458,73 zł,  

W skonsolidowanym rachunku zysków i strat:  

A. Koszty działalności operacyjnej: było: 8 274 385,97 zł, powinno być: 8 281 751,34 zł,  

B.III. usługi obce: było: 3 208 678,76 zł, powinno być: 3 216 044,13 zł, 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży: było: 158 360,52 zł, powinno być: 150 995,15 zł,  

D. Zysk (strata) z działalności operacyjnej: było: 194 519,11 zł, powinno być: 187 153,74 zł,  

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej: było: 113 421,70 zł, powinno być: 106 056,33 zł, 

N. Zysk (strata) brutto: było: 112 895,92 zł, powinno być: 105 530,55 zł, 

S. Zysk (strata) netto: było : 76 336,92 zł, powinno być: 68 971,55 zł 

W skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym:  

I.6.Wynik netto: było: 76 336,92 zł, powinno być: 68 971,55 zł,  

I. 6a Zysk netto: było: 76 336,92 zł, powinno być: 68 971,55 zł,  

II. Kapitał własny na koniec okresu: było: 74 102 842,79 zł, powinno być: 74 095 477,42 zł  

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

było: 74 102 842,79 zł, powinno być: 74 095 477,42 zł 

W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych:  

A.I. Zysk (strata) netto: było: 76 336,92 zł, powinno być: 68 971,55 zł,  

A.II. Korekty razem: było: 1.478 592, 42 zł, powinno być: 1 485 957,79 zł,  

A.II.9. Zmiana stanu rezerw: było: 41 145,99 zł, powinno być: 48 511,36 zł  

W nocie nr 6: 

Błędna liczba akcji razem: było: 224.570.633,00 a powinno być: 269 865 846,00 oraz uzupełniono 

komentarz o następujący zapis:  

„** podmiot, w którym 100 % akcji posiada Dawid Zieliński 

*** 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. k.” 

W związku z podanymi błędnymi danymi finansowymi korekty wymagało:  

W raporcie rocznym: 

W Piśmie Zarządu na stronie 3 drugi akapit od końca było:  

„W roku 2016 Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na 

poziomie 8 432 746,49 PLN. Koszty działalności operacyjnej Columbus Energy S.A. zostały zamknięte 

na poziomie 8 411 817,24 PLN. Zysk netto jaki wypracowała Spółka Columbus Energy S.A. za rok 2016 

wyniósł 76336,92 PLN. 

Powinno być:  

„W roku 2016 Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. zrealizowała skonsolidowane przychody netto 

ze sprzedaży na poziomie 8 432 746,49 PLN. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Columbus 

Energy S.A. zostały zamknięte na poziomie 8 281 751,34 PLN. Skonsolidowany zysk netto jaki 

wypracowała Columbus Energy S.A. za rok 2016 wyniósł 68 971,55 PLN.”  

Na stronie 13 w Wybranych danych finansowych za 2016 rok zmianie ulegają następujące dane:  

Zysk (strata) ze sprzedaży: było: 158 tys. PLN, 36 tys. EURO, powinno być: 151 tys. PLN, 35 tys. EURO;  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej: było: 194 tys. PLN, 44 tys. EURO, powinno być: 187 tys. PLN, 43 

tys. EURO; 

Zysk (strata) brutto: było: 113 tys. PLN, 26 tys. EURO, powinno być: 106 tys. PLN, 24 tys. EURO;  

Zysk (strata) netto: było: 76 tys. PLN, 17 tys. EURO, powinno być: 69 tys. PLN, 16 tys. EURO; 

Przepływy pieniężne netto: było: 3 930 tys. PLN, 898 tys. EURO, powinno być: 1 809 tys. PLN, 413 tys. 

EURO; 

Kapitał własny: było: 74 103 tys. PLN, 16 750 tys. EURO, powinno być: 74 095 tys. PLN. 16 748 tys. 
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EURO;  

Kapitał podstawowy: było: 77 864 tys. PLN, 17 600 tys. EURO, powinno być: 72 864 tys. PLN, 16 470 

tys. EURO;  

Ponadto w: akcjonariat Columbus Energy S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu w poz. 1, 2 i 8 

było: 

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

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

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

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

powinno być: 

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 ** ; 91 042 724 ; 32,13 ; 91 042 724 ; 32,13 

8. ; Pozostali akcjonariusze ; 43 750 183 ; 15,44 ; 43 750 183 ; 15,44 

W związku z powyższymi omyłkami pisarskimi Emitent w załączeniu publikuje korektę skonsolidowanego 

raportu rocznego za rok 2016. 

 

Korekta raportu rocznego nr 24/2017 - Raport roczny jednostkowy Columbus Energy S.A. rok 2016 

 

Zarząd Columbus Energy S.A. przekazał w dniu 20 maja 2017 roku w załączeniu do publicznej 

wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2016, opublikowanego w dniu 

15 maja 2017 roku. 

Zarząd Spółki wyjaśnił, iż raport nr 24/2017 opublikowany był złym trybem, gdyż ukazał się jako raport 

bieżący a nie roczny, za co Emitent przeprasza. Ponadto w załączonych plikach z danymi finansowymi 

były wskazane błędne wartości w następujących pozycjach: 

W opublikowanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2016 r.: 

W jednostkowym zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym:  

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ): było: 74 191 233,87 zł, powinno być: 74 187 320,87 zł 

W nocie nr 6: Błędna liczba akcji razem: było: 224 570 633,00 a powinno być: 269 865 846,00 oraz 

uzupełniono komentarz o następujący zapis:  

„** podmiot, w którym 100 % akcji posiada Dawid Zieliński 

*** 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. k.” 

Ponadto w: akcjonariat Columbus Energy S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu w poz. 1, 2 i 8 

było: 

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

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

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

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

powinno być: 

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 ** ; 91 042 724 ; 32,13 ; 91 042 724 ; 32,13 

8. ; Pozostali akcjonariusze ; 43 750 183 ; 15,44 ; 43 750 183 ; 15,44  

Ponadto dokumenty finansowe były podpisane przez dwóch, a nie trzech członków zarządu Emitenta.  

W związku z powyższymi omyłkami pisarskimi Emitent w załączeniu publikuje korektę jednostkowego 

raportu rocznego za rok 2016. 
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Ponadto: 

 

Emitent kontynuował sprzedaż oraz montaż instalacji w ramach programu abonamentowego. 

Zarząd Emitenta realizował bieżące działania operacyjne skupione na rozmowach z kontrahentami w 

zakresie realizacji finansowania planowanych projektów, szczególnie programu abonamentowego, 

głównie mając na uwadze zwiększające się wolumeny sprzedażowe i rosnący portfel klientów gotowych 

do realizacji.  

 

Łączna moc zainstalowana do tej pory przez firmę Columbus Energy S.A. w całej Polsce to blisko  

4 MW czyli ponad 15 tysięcy paneli fotowoltaicznych. 

 

W miesiącu maju br. Emitent podpisał: 

 100 szt. umów abonamentowych, o mocy 444,15 kWp, o wartości 2 612 485 zł 

 52 szt. umów gotówkowych, o mocy 219,29 kWp, o wartości 1 136 366 zł 

 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 czerwca br. przedstawi szacunkowe wyniki finansowe 

osiągnięte za II kwartał 2017 roku. 

 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie  raportu bieżącego w 

okresie objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

 

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu maju 2017 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1 08.05.2017 21/2017 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 
2017 roku 

2 08.05.2017 22/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok 

3 15.05.2017 23/2017 
Skonsolidowany raport roczny spółki Columbus Energy S.A. za 
2016 rok 

4.  15.05.2017 24/2017 
Jednostkowy raport roczny spółki Columbus Energy S.A. za 
2016 rok 

5.  15.05.2017 25/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 

6.  19.05.2017 26/2017 Raport miesięczny za kwiecień 2017 roku 

7. 20.05.2017 27/2017 
Korekta raportu rocznego nr 23/2017 - Raport roczny 
skonsolidowany Columbus Energy S.A. rok 2016 

8. 20.05.2017 28/2017 
Korekta raportu rocznego nr 24/2017 - Raport roczny 
jednostkowy Columbus Energy S.A. rok 2016 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=CLC&id_tr=1&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC
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2.2.   Raporty ESPI 

 

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu maju 2017 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1. 16.05.2017 15/2017 Podpisanie istotnej umowy z BOŚ S.A. przez spółkę zależną 
Emitenta 

2. 16.05.2017 16/2017 Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta 

 

 

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 

lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 

W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:  

 w dniu 20 lipca 2017 roku - raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.  

 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 

okresie objętym raportem. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu maju 2017 roku zostały 

przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

 

 

Dawid Zieliński    Łukasz Górski         Janusz Sterna 

Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu        Wiceprezes Zarządu 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=CLC&id_tr=1&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC

