
JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2019 r.

(dane za okres 01-07-2019 r. do 30-09-2019 r.)

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Katowice, 14.11.2019 r.



Centurion Finance ASI S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma): Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna

Kraj: Polska

Siedziba: 40-749 Katowice

Adres siedziby: ul. Aleksandra Zająca 22

Numer KRS: 396 580

REGON: 21 527 685

NIP: 894-302-31-31

Poczta e-mail: kontakt@centurionsa.pl

Strona www: www.centurionsa.pl

Ilość akcji:

Razem 87 079 287 szt., w tym:

1 600 000 szt. akcji serii A,

3 000 000 szt. akcji serii B,

500 000 szt. akcji serii C,

81 979 287 szt. akcji serii D.

Zarząd: Łukasz Ochman – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Międlar – Przewodniczący

Dominik Staroń – Zastępca

Aleksander Gil

Michał Hajdukiewicz 

Justyna Darmoń

STRUKTURA AKCJONARIATU

W III kwartale nie doszło do zmian w akcjonariacie Spółki.

Stan na dzień 30.09.2019 r.:

Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w głosach na WZA

Joanna Boszko 61 775 270 70,94% 61 775 270 70,94%

Nafez Hussein* 371 718 0,43% 371 718 0,43%

Pozostali 24 932 299 28,63% 24 932 299 28,63%

SUMA: 87 079 287 100,00% 87 079 287 100,00%

*Informacja o liczbie akcji na podstawie ostatniego zawiadomienia akcjonariusza, Emitent nie otrzymał zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5%.

WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU

OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Spółka posiadała w dniu 30.09.2019 r. 100% udziałów w spółce Centurion Nieruchomości Sp. z o.o.
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Centurion Finance ASI S.A.

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zależnego Centurion Nieruchomości Sp. z o.o.

Przedmiot działalności Branża nieruchomości

NIP 9542776836

REGON 367026386

Numer KRS 662987

Adres siedziby ul. A. Zająca 22, 40-749 Katowice

Ilość udziałów Emitenta 400

Udział w kapitale zakładowym 100%

Ilość głosów Emitenta na WZ 400

Udział w głosach na WZ 100%

3



Centurion Finance ASI S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za III kwartał 2019 r.

Zarząd Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) przedstawia raport za okres od 

01.07.2019 r. do 30.09.2019 r., na który składają się:

• Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w III  kwartale 2019 r.  w wysokości

224 720,35 PLN,

• Komentarz  Zarządu  Emitenta  na  temat czynników i  zdarzeń,  które  miały wpływ na  osiągnięte  wyniki

finansowe,

• Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował

w  obszarze  rozwoju  prowadzonej  działalności,  w  szczególności  poprzez  działania  nastawione  na

wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Zarząd Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy,

wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami

rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta

oraz wynik finansowy.

Łukasz Ochman

Prezes Zarządu

Centurion Finance ASI S.A.
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Centurion Finance ASI S.A.

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH  PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,  W TYM INFORMACJE

O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za III kwartał 2019 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań

finansowych. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 01.01.2018 r.

do 30.09.2018 r. 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia

29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) . Poniżej przedstawiono

zasady  (politykę)  rachunkowości,  pomiar  wyniku finansowego  oraz  sposób  sporządzenia  sprawozdania  finansowego  jaki

przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za II kwartał 2018 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie

zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2018 roku.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia po-

mniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów

amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczno-

ści. 

2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:

1..a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg

rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wyce-

na dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w

sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów fi-

nansowych (Dz. U. z roku 2001 Nr 149, poz. 1674),

1..b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny naby-

cia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je

do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej

zapłaty z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość,

1..c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skory-

gowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnienie odpisów aktualizują-

cych ich wartość,

1..d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnienie

odpisów aktualizujących ich wartość.

4. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy na-

stępujące kapitały własne:

4.1. Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego

Rejestru Sądowego według wartości nominalnej.

4.2. Kapitał zapasowy - powstał z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej, pomniej-

szonej o wydatki związane z emisją akcji serii C.
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Centurion Finance ASI S.A.
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta

zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

4.4. Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat. 

5. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagal-

ności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowią-

zaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty

wymaganej zapłaty.

6. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. 

Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i

usług.

7. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozosta-

łych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.

8. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony po-

datek odroczony.

9. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozosta-

wia jednostce prawo wyboru 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat  w wariancie  porównawczym, natomiast  rachunek przepływów pieniężnych

Spółka sporządza metodą pośrednią.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka posiada  100% udziałów w spółce Centurion Nieruchomości  sp.  z  o.o.  Zgodnie z  art.  58 ustawy o rachunkowości

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.   

DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE:  BILANS,  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,  ZESTAWIENIE ZMIAN W  KAPITALE

WŁASNYM, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bilans, rachunek zysków i  strat,  zestawienie zmian w kapitale  własnym oraz  rachunek przepływów pieniężnych stanowią

załączniki do niniejszego raportu.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA,  WRAZ Z OPISEM

NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W  III  kwartale  nie  wystąpiły  zdarzenia  o  nietypowym  charakterze.  Emitent  realizował  swoją  politykę

inwestycyjna i operacyjną.
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INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA

REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM

W zakresie  dotyczącym  realizacji  celów emisji  Zarząd  informuje,  że  Spółka  realizuje  cele  zgodnie  z  przyjętą

strategią. 

PROGNOZY FINANSOWE

Emitent nie przedstawia prognoz.

INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W

PRZEDSIĘBIORSTWIE

W  okresie  objętym  przedmiotowym  raportem  Emitent  nie  podejmował  działań  w  obszarze  rozwiązań

innowacyjnych. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu

o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.   

Prezes Zarządu

Centurion Finance ASI S.A.

Łukasz Ochman

Katowice, 14.11.2019 r.
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