
CENTURION HNANCESpó łka Akcyjna 

ul. Aleksandra Zająca 22, 40-749 Katowice 



Sprawozdanie finansowe prezentuje dane spó łki CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzib ą  w Katowicach 

przy W. Aleksandra Zaj ąca 22,40-749 Katowice. 

Spółka posiada nr NIP: 89430-23-131 oraz nr REGON: 021527685. 

Spółka została zawiązana w dniu 20.042011 r. Aktem Notarialnym Repertorium A numer 402512011 W Kancelarii 

Notarialnej we Wrocławiu, przy W. Powstańców Ś ląskich 1211207, przed notariusz Karolin ą  Warczak - Ma ńdziak. 

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsi ębiorców prowadzonym przez s ąd Rejonowy Katowice - Wschód w 

Katowicach, Wydzia ł  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod nr 0000396580. 

Siedziba Spółki mieści się  w Katowicach. 

Podstawowym przedmiotem dzia łalności Spółki są  inwestycje kapitałowe w spółki segmentu Priyate Equity oraz 

Venture Capital. 

Spółkę  powołano na czas nieoznaczony. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe z okresu 01.01.2015 -. 31.12.2015 oraz dane porównawcze za 

okres poprzedni 01.01.2014 - 31.12.2014. 

Sprawozdanie finansowe skkada si ę  z: 

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

b) bilansu sporządzonego na dzień  31 grudnia 2015 r., 

C) rachunku zysków strat sporz ądzonego za okres 01.01,2015 - 31.12.2015, 

ci) rachunku przep ływów pieniężnych sporządzonego za okres 01.01.2015 - 31.12.2015, 

e) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w łasnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015, 

f) dodatkowych informacji i obja śnień  do sprawozdania finansowego. 

Roczne sprawozdanie finansowe sporz ądzono przy za łożeniu kontynuowania przez Spó łkę  działalności przez co 

najmniej 12 kolejnych miesi ęcy od dnia bilansowego. W ocenie Zarz ądu nie istnieją  okoliczności wskazujące na 

zagro żenie kontynuacji dzia łalności jednostki, 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustaw ą  o 

rachunkowości. Poniżej przedstawiono przyj ęte zasady (polityk ę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz 

sposób sporz ądzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jed ńostce prawo wyboru: 

1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są  na dzień  bilansowy i wykazywane w bilansie 

wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a tak że odpisy z 

tytułu trwałej utraty warto ści. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane s ą  przy zastosowaniu 

stawek wynikaj ących z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metod ą  liniową , gdyż  zapewniają  

one odpisanie rzeczowego maj ątku trwa łego przez okres jego ekonomicznej u żyteczności. 
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Z. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane s ą  w nast®uj ący sposób: 

a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje si ę  do ksiąg rachunkowych 

pod datą  zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzie ń  bilansowy ich wycena 

dokonywana jest wed ług wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 

grudnia 2001 r, w sprawie szczegó łowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 

prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z roku 2001 Nr 149, poz. 1674). W pierwszej kolejno ści 

do wyceny według warto ści godziwej Spółka stosuje cen ę  instrumentu finansowego ustalon ą  na dzie ń  

bilansowy w aktywnym obrocie regulowanym jako warto ść  najbardziej wiarygodną, przy czym jeżeli 

z analiz wynika, i ż  cena ta zosta ła istotnie zniekszta łcona przez czynniki spekulacyjne i znacz ąco odbiega 

od ceny w aktywnym obrocie regulowanym po jakiej posiadana przez spó łkę, na dzień  bilansowy, ilość  

waloru mogłaby zostać  sprzedana w faktycznej transakcji, wówczas Spó łka dokonuje korekty przyj ętej 

do wyceny ceny, oczyszczaj ąc ją  z czynnika spekulacyjnego. 

b) Pożyczki udzielone I należności własne wycenia si ę  w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej 

za pomocą  efektywnej stopy procentowej, niezale żnie od tego, czy jednostka zamierza utrzyma ć  je do 

terminu wymagalno ści czy te ż  nie. Należności o krótkim terminie wymagalno ści wycenia się  w kwocie 

wymaganej zapłaty z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich warto ść, 

c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ści wycenia się  w wysoko ści skorygowanej ceny 

nabycia oszacowanej za pomoc ą  efektywnej stopy procentowej z uwzgl ędnienie odpisów aktualizujących 

ich wartość, 

d) Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży wycenia się  w cenie nabycia z uwzgl ędnienie odpisów 

aktualizujących ich wartość . 

3. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwa łych wycenia si ę  według ceny 

nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu łu trwa łej utraty warto ści. 

4. Kapitały własne stanowią  kapita ły tworzone przez Spó łkę  zgodnie z obowiązującym prawem (statut)- Spó łka 

tworzy następujące kapita ły własne: 

	

4.1. 	Kapitał  zakładowyj akcyjny) - wykazany jest w wysoko ści zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do 

Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej. 

	

4.2. 	Kapitał  zapasowy - powsta ł  z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii C powyżej ich wartości 

nominalnej, pomniejszonej o wydatki związane z emisją  akcji serii C. 

	

4.3. 	 prezentują  wartość  podwyższenia kapitalu podstawowego 

Spółki poprzez emisję  akcji serii 0, który zosta ł  w roku obrachunkowym uchwalony, ale zarejestrowany w 

Krajowym Rejestrze S ądowym dopiero po dniu bilansowym. 

	

4.4. 	 - stanowi łączną  stratę  poniesioną  przez Spółkę  w latach poprzednich, 

która pokryta zostanie zyskami osi ągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych. 

	

4.5. 	yata netto roku obrotowego stanowi zysk/strat ę  wynikającą  z rachunku zysków i strat 

S. Zobowiązania finansowe wykazywane są  w skorygowanej cenie nabycia. Zobowi ązania o krótkim terminie 

wymagalności wycenia się  w kwocie wymaganej zap łaty, jeżeli ustalona za pomoc ą  stopy procentowej 

przypisanej temu zobowiązaniu warto ść  bieżąca przysz łych prze$ywów pieniężnych oczekiwanych przez 

jednostkę  nie różni się  istotnie od kwoty wymaganej zapłaty. 

6. Przychody ze sprzeda ży stanowią  przychody ze sprzeda ży produktów)  czyli wyrobów gotowych i usług. 
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Przychód ze sprzeda ży stanowi kwota należna z tego tytu łu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od 

towarów i usług 

7. Koszty działalności operacyjnej stanowi ą  wszystkie koszty związane z normalną  działalnością  Spółki, z 

wyjątkiem pozosta łych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych. 

8. Obciążenia podatkowe zawieraj ą  bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz 

naliczony podatek odroczony. 

9. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporz ądzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim 

ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przep ływów 

pieniężnych Spółka sporządza metodą  pośrednię  

Katowice, dn. 13 czerwca 2016 roku 

podpis osoby sporządzającej: 
	 podpis osoby kierującej Spółką : 

Dorota Smiczek 
	

Prezes Zarz4du - Łukasz Ochman 

4 



Ce.ntunlor, Financnsp4lka Akcyjna 

Bilans na dzie ń  31.12.2015 r, 

Stan na 

31 gn,daTp 2014 

Sian na 

314n.d,nia 2015 

T. Waatoici roa, ale,lalne I prawna 0,00 0,00 
1. Kotzt zokn4coonych pono w.wojowych 000 0,00 

1, pop ajartaici nlen,acnnlajnel pown ___________ 	__________ 0,00 0,00 
4 2ajlakj naaa,nonjó ojynrnterialnn parane 0.00 0,00 

II. Rceaowoako,nakiwnle 223 050,00 fl758.34 

123750,00 71 753,34 
o(prwity (is ton  prawo nźytkowant, wleccystegu p"conta> __________ 0,0,2 0.00 

b/ budynki, lokale iokiel4y inaynionli kodowej i wodnej ____________________ 0,00 0,00 

1/ un4dnnnio lo,k,dcnoe lmosrtoy _________ 0,00 7403,34 

- 4/ todini na," sportu 123 730,00 64350,00 

„V ano dn,ndlaltnynle 

2, śn,nlkl onontow budowlo 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

3,Zntakinao"rodld areolo oj budowie 90300,00 0.0,3 
ITT, T4aIei.aodddlopotcrnnlnowo________ ________ ______ 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,130  

1319 000,00 3469121)3,00 
1, Niernohomodci 0,00 0,00 

3, WarroOd „Iieoojtnninlne prokonne 0,00 0,00 

3.OtugoteenirnweoktwJnfl000nawo _________ _____ 1519000,00 3519002,00 
o/w od,,onnkarhoawlflnn"ych ___________ 1513000.00 1 5113 000,00 

„ niduby lub unIe ________________ I 519000.00 1 519000,00 

0,00  
„ Inne dlu6oterminowa okto"nnn, tewpoonne _________ 0,00 0,00 __________ 

bzwpoolycbiodnostkadn _______- 0,09 q9gj 

0,00 

0,00 0,00 
- non d ługntorndnnwo aJstouw linansawe 	 __________ 0,00 0,00 

W. Oba8030r0400wnrollaenlaonlqdcow000nnywe __________ 95908,00 13502,00 
1.Abtyara ot6ttluodtoczooegopodatkndorhudrwopo  95903,00 33302,00 
2. Inne_rorllcooniarnl5duyoknonowe _______________ 9,10 0,00 

B ATqyaobrotowo 	 - 144909333 

74 33n33  
493263554 

- 

0,00 

0,00 0,00 
4, Tunaany 

5, ZnIlok no poczet dostaw 
0,00 

74333,23 - 

0,00 

0,00 
II Nnłolooiclkpóocntolnolpnowo 15315,02 230272,00 

1. Nn,lotooicl odindoontetpowieonoyclo 0,00 0.00 
n/n tyblu dou 	unIta, uobrnoln syleny; _____________ 0,00 0.00 

0,00 
powinni 32 noiniolęcy 0,00 0.00 

0,00 
2. Plalonoojci od pozostałych jodnostok 15315,02 130 27,00 

o/n ttdttdn doulane I ustnp, o oknesioep łoty; 12300,00 0,00 
„ dolzrninaiq,y 12300,00 0,00 

b/ztytulu podatkdw,dolacjt, col,nbeżp.spał,i zdnow.noao napoi, ds"ziadaod 9015,92 1025900 
0,00 320 012,92 

l/dochodzonns na drodnaoądownl ____________ _________ 0,09 0,00 
Ol. Inwosty* kni łbooenadnooso __________ L 324945,20 4796742,86 
- 1.Itr.ltkotermioownotnnywaliennsowo ___________ 	_________ 1324945,20 4796 74,88 

u/no _ednodkach p"ouoi ąoaoynh ____________ 377099,43 4759724,33 

0,00 0,00 
ono napory owniotiowo . . _________ 0,00 0,00 

377 699,42 759 724,31 
0100 krdOkoter,oieownsktypiolloannnwo ________ 0,00 4000000,00 

btwponuslolycl, jednoobtod" 043 430,72  

-,ono poplony warłoddowo _________ 0,042 0,00 

ono kródootoreotiowo aktywo bnnonowo 0.00 000 
rJ 4,,t,jtnj pioolęnnoj inne olotynan p,00ięonn 	 „ 

-mrodbi pmo,,i ężoewlwslo lon eocmnnnbacl, 

103766,06 

103 766,06 

36713,57 

36713,57 

0,00 

L 2 & inIme law ontyje ktdtk000Tnioowo 0,00 0.00 
V. 6otetoonmo,ewnno,lIaonIamlqdojokeesowe 74788,72 5620,66 

______Aktywarazem 332710343 2"22625500 
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Conturfon I"lnoncu SpIlka Akcinjan 

PASYWA 
S0hQ 

31 IUdOIn 2014 

Stan na 

31 gaadnia 2015 

8, 	Kapitoł  (fotidunn) własny A04 ols 16 1498613 St 

Kapka! anduo)nodstawowy ________________ 510001"8O 510000.00 

9. Nalntnewolsty na aapitIaod98wntn winlkod Ć  adpmaal 0,00 0,30 

IY. Kopiona foniom) naponopN _______ 215857,00 215057,00 

„8, fonoonia tapinaip (folalusza) nnanńnown 0,00 8145999,00 

W. Zy,,tfnl.t,4z II. 	nie5, _________________ 

- 

-1 onniolstgo -320702,24 
tIII, 2w 1) (strata) saUn 1337 543,55 -846 450,79 

IX. 

$ 

odpisy atysto neitowctngn roto obrotcwoo lwIoltod Ć o)emnal 

2bow(ąznmaironerwynnobowiania 	______ - 
0,00 

292025557 

(000 

78320091 

I neIawyIn010boraa)uaoao 

1. Stragan clti)!, nidroczonngo podMIa, dochudoeoeo 

120908,06 

95908,00 

34502,00 

13 50401 

2. Rnzsnwn na dwladcźenla emerytalne podobne 0,00 0/X) 

dtgaotem,Innwa 0,00 0,00 

3. pozosta ła szersI  25090,00 25000,00 

- hr610ote,nninowe 25000.00 25000,00 

3, Zobea łąlltnIndIrIgotnmninown ____________________ 0,00 0,00 

0,00 

2. Wobdcponultatynłn)Igfn0000R _________ 0,00 0,00 

- 0/ trndyly pntyczli 0.00 0,00 

6/ stytolo nmlsjid ł tnycln popierdwwwtościonnych 0,00 0,00 

c/ inne zobowiązania finansowo 0,00 0,00 

0,00 
9. ZebIwIqzanIakIćstnr,tnImzInoeJe M7357.57 __________ 

 

749 779.91 

1. Wobaciednoztek powi ązanych 1795154,83 662 905155 

W z tytuSa dostaw usks oolaosie 	napolnc/ri; 5111,00 6607,00 

6607,00 

- prwyżnl 12 reinsiccy  0,60 (000 
Wiwer 1790023.30 6511 302,68 

7. Wobec pozontaIyd" jednostek  1032201.77 56371.25 

981 159,00 16233,51 

t/citlpJI"ieminjI dlnarycfn panlecósnwnitalcl)iwcli 	 ___________ 0,06 0,00 

c/Inne zokowicaela finansowe 0,00 (000 

d/z tytułu dostaw I unluf O ohneoinwynnagdlnu0c ł  21 723,77 69447,54 

e/zaliczki nnreqmae) na dostawy 

0,30 

0,00 

0,00 

0,00 

f/ Oobowiijuaionw5ktlown 0,01 0,00 

W pyt/a podetlów, c 	abwzp)eoze ń  I innych dwiadcaed 9 315,00 1190,00 
h/r (pluta wynagaodzed 	 ___________ 

i/inne 

0,00 

0,03 

(000 

0,00 

IV, todIczeala eniiezdzycl,resonrąn 0,60 0,00 

Inne rozoczanit nihzdcyolsennyye _________________________ 0,00 0,00 

J-tndtkotnnninows 0.50 (000 

Pasywacnem 	- 	 - 	-. - hnzzita,33 

- 

8456895,88 

Katowice - ni, lit cie,wca 2011 ruto, 

Po? b7zda)ąnn$1  

Oniozaleiaizrk 
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Centurion F",nance Spólka Akcyjna 

Rachunek zysków i stratza okres 01.01.2015 31,12.2015 
(wariant porówaawawczy) 

Wyszczegóhi(enie 
Zś okre 

01.01.2014 - 

31.12.2014 

01.01.2015 - 

31,122015 
A. Przychody netto ze sprzeda ży zrównane z nimi? w tym: 145 000,00 55 373,00 

- od jednostek powiązanych noo 0)00 
- L Przychody netto ze sprzeda ży produktów 145 000,00 55373,00 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-warto śd „+„ zmniejszenie-wartojd „„ 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na w łasne potrzebyjednostki 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B. Koszty dzia łalno ści operacyjnej 166 326,21 322 631,72 

Amortyzacja 24750,00 63849,14 

Zu życie materatów i energii 15115,00 38509,10 

M. Usługi obce - 76798,42 162 400,95 

IV. Podatki opiaty, wtymn: 44414,57 43390,41 
- „podatek akcyanry 0,00 0,00 
- V. Wynagrodzenia 3505,00 0,00 

VI. Ubezpieczenia spo łecznei inne świadczenia 0,00 0,00 
VII. Pozostale koszty rodzajowe 1743,22 4482,12 

VIII. Wartość  sprzedanych towarów i materia łów O,OO 0,00 
C Zysk (strata) ze sprzedazy A 3) 21326,21 -257258,72 
D. Pozosta łe przychody operacyjne 60129,08 11,43 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwatych 0,00 0,00 

- II. Dotacje 

- 

o,00 0,00 

- III. Inne przychody operacyjne 60189,08 11,43 

E. Pozostałe koszty operacyjne 3064,19 187 876,18 

- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa łych 0,00 0,00 

- U. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 0,00 0,00 
- li, Inne koszty operacyjne 3064,19 .187 876,18 

F Zysk (strata) z dzałalnosci operacyjnej (C + O 	E) 35 793,68 445 123,47 
G. Przychody finansowe 1372926,58  67072,45 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - 
- od jednostek powiązanych  0,00 0,00 

li. Odsetki, wtym: 11 319,42 67070,92 
- -od jednostek powi ązanwti 11319?42 59744,39 
- III. Zysk ze zbycia inwestycji 808420,70 0,00 

IV. Aktualizacja warto ści inwestycji 463126,45 0,00 
V, Inne 0,00 1,53 

Ił . Koszty finansowe 71 181,60 468 409,77 

I.. Odsetki,wtyn-c 	 . 71 181,60 248 665,60 
diajednostek plązenycli 

 

43%,13 170 040,30 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 152 706,29 

- III. Aktualizacja warto ści inwestycji 0,00 213,00 
- IV. Inne 0,00 66 874,88 

I.  Zysk (strata) z działabiości gospodarczej (F + 6- Ił ) „

cz 	
846460,79 1337563,66 

J.  Wynik zdarzeń  nadzwyczajnych (LI. -3.11.) . 	0,00 0,00 
- L Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

- U. Straty nadzwyczajne 
 

0,00 0,00 

IC Zysk(strata) brutto (I + 3) 133? 543,66 .e346 460,79 
L Podatek dochodowy 0,00 0,00 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty) 	 „ J 	0,00 0,001 
N Zysk (strata) netto (KLM) 1337543,66 846 460,79 

Katowlce,dn. 13 czerwca 2016 roku 

Poo9rządzai4ceJ: 	 podpisoso 7jsieru ącei jednostką : 	„ 	7 
(c.. 

Doro rasouczek 
	

P ezrządu- Łukasz Ochman 
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Centurion firance Spółka 3 łccyjna 

Rachunek przeptyw6w pieniężnych za okres 01.012015 3112.2015 
(metoda podrednia) 

WyszczegoInenie 
Za oktet 

01411.2014 - 
31,12.20 Ą  

01.01 2015" 

3142.2015 
A. Przepływy środkow płumtqnyda z Jz"aaa"Fnow operacyjnej 

I 	Zysk (stratal netto 	_________________ 1337543 66 
441164459 

446 460,79 

5643*32 
1. 2morty 	Ch 24 750,00 63 849,14 
2. Iv tt ( „traM Z tytu łu Otok kursowy li 0,00 0,00 
3 Od_„ Oti L udzia ły ta lystacti tdywldoauy) 38 835.11 131 49? 
4 	fynlo 	krata) z dii 	alto" I inwmtytyjnr) 1 361 607,16 252 019,29 
5, Lwi na tanu rez rw 9590 .00 82 406,00 
6. Zalana t no zapasów  74333,33 74333. O 
7 Zmiana tan 	nału nosci 12 710,65 314 956,98 
8. Zmiana 	aaaurobosnlązan króakotarrnino 1,c 	zyrattlol m pety 	k ł am dytćyi 72326,71 41 Out,87 
5. Zmiana tanu rozLiczali mLqdzyckresowycla .30158473 149 742,12 

0,00 
- III. 	l"azepływy pwnleźne matko z dzlalalnosca operacyjnej (itl-Ii) ___________ „74100.93 -282112,47 
R. Przepływy grodków pieniqluo*h z działalności inwestycyjnej  

1019167,86 7588767,81 
3. Zbycia wortoOci niciananen mych É aarawraychor trz 	iowyr łn 	ktyraćwtnsatyci, 0,00 0.00 
2. 

 
ZIIyce inwustycil W nanichol odci OL Z warto3c ł  n 	matariala 	prawo 0,00 000 

1. z aamm,owyinan owych. w tym: i ° 2583787,61 
Iw ł edeoatkich pow ą33aYCh 0,00 150 000 00 

lal W pozosta łych cdnoa.lLactL I 019 187,22 2 433 7b7,81 
- zbycie aktywi$w finansowych i 019 187 88 2 306 431,73 

- d",sy ł detndy iudziały wIs kadi 000 0,00 
- wiata udzielonych potyczek d ł uoteaminoiycch _______________ 0.00 0,00 
-od 	kita 000 7176,01 
-11586 WtLIytĄiZ atlywówtinanzowycli  0,00 120000100 

4 Inne wp ływy inwestycyjne __________________ 0,00 0,00  

1. Nabycie yiano 	I niem noria ław,5, 	po wizuj 1 oraz rzoczortych 	kojwóyt trwa ły Ii 

2209241,44 
148 500,00 

8620337,83 
1123744 

2. Inweutycan taniem boniuje, o,azwaruotci,, „nanez,aJne, prawne 000 650 0000 

3. Na aktyy,i finansowe ta tyta.  1545 061 ,44 6066 200,u5 
i ł  wjndnonckach ptawnązanycls ____________________ 404000,00 4450000,00 
b ł  as pozo. tetyda jadnottk cl,  2 191 081,44 1616200> 35  

-fl byckaaktycaswf,nannowyc ł i  113106144 1600200,35 - 
11411 łon 	po y 	I Obito 	rat łnow „ 0.00 0,00 

inne utd tki inwestycyjno 405 63000 59260,00 
HI 	Prroplynyy pioniężna netto z działalnouci nwoctycyjkawj)i 	II)  -1790053,56 -60305 0,02 

C. Przepływy śro kOsy płenłężanycb z dzn*alnośc" miansowej 	 _______ 
I. 	Wp ływy  1406000,00 63147*00 

1 	wyły. / netto z wydani 	udzuł oy, (emisji akcji) i Innych Inntruman" ćwapitałowych er 	dopiat 
t ło_k_pisa ło 000 000 

Krodytysoaycała 1408000,00 5243783,00 
- 3. tm łya I ł unych papierów waatodcnowych 0.00 0.00 

wyłtwyiinanowe 0,00 65975,00 
H. 	Wydatki 52575,00 53 143,00 

1. Nabycie udzia łów ta 	.ini własnych 0,00 0,0cl 
7. 0yaL,dendy L łaps wypłaty na IICCZ wsad Le łean 0,052 0,00 

- 1, tyte, ni, wypłaty na rzecowła r,icaoł,, wydatki 	tytu łu podaaalu cyslct 000 
- 

0,00 
„I. . p ław kredytowi aolyczak 0,00 0,0 

Wy 	dkuynycła pnpnardw wart 	clot"tych 0,00 0,00 
6, 7 ryt tu nasyci, zebosa łązaai fłnanooawc ła 0,00 0.00 
7 	Płaty 	„ cn 7obown.flaał 	5011" urno 	ł ,atino finansowego 000 0,00 
8. odsetka 0,00 0,00 
sinta y0ndo ki lin n 	Wt 51 576,00 5314 „00 

IIL 135642400 O 251 615,00 
D. Przepływy paenlęzne netto, razem (Ail ł tJ-8 i ł  j-tAił) 92 269,51 97047,49 

Bilansowa znuaaena atuonnssrodkcaw plennnj źnycla, wtyan 92269,51, 
- 

-6704749 
- -zmiana uranu drod .5w p łenlętyaych 	tytu łu rótn łr tairtosyycla 0,00 000 
F. SfuLadka paani ężne na poezqtek okresu 11 496.58 103766,06 
G środki plenizne na lennice okresu (F: l-1-D) -  103796,06 36713,57 
- oogranlaztnnel moz łłwoacł  ct/aponowanaa 000 0,00 

Katowice, dn. 13 aerwca2oln roku 

nnd2 s tdzai ąceJ:  
Onrotosnurze łc 

PasynJizastz2 2  

Leo Zerqdu - Lukrzw Ochwo 
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Centurion Finance Spó łka Akcyjna 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w łasnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 

Wyszczego$meme 
Za okres 

01012014- 

31 12.2014 

01012015- 

31 12 2015 
rp 

ilapatał  (fundusz) własny na początek okresu (80) 93* 467,90 399 Ó75,16 

- - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowci 
-- 

0,00 0,00 

- - korekty b łędów   0,00 0,00 

Kaplta(fundtssz) w łasny na początek okresu (80), po korektach 933467,90 399075,  76 

1. 	Kapitał  (kandusz)podstawowy na początek okresu 510000,00 

- 

510 000,00 

1,1,Zmiany kapita łu(funduszu)podstawowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie (ztytulu) 0,00 0,00 

- - ąoo 0,00 

- 
- 

 0,00 0,00 

0,001 0,00 

- b) zmniejszenie (z tytu łu) 0,00 0,00  

0, 00 

- 0,00 0,00 

0,00 0,00 

12, Kapita ł  (fundusz) podstawowy na koniec bkresu 510 000,00 510 000,00 

- 2. 	Należne wpłaty na kapitał  podstawowy na początek okresu 0,130 0,00 

- 2.3. Zmiana należnych wp łat na kapita ł  podstawowy 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytu łu) 0,00 - 0,00 

0,00 0,00 

- MO 0,00 

5) zmniejszenie (z tytu łu) 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

0,00 0,00 

22. Należne wp łatynakapita ł  podstawowy na koniec okresu -  0,00 0,00 

 Udziały (akcje) wtasne na pocz ątek okresu 0,00 0,00 

- a) zwiększenie 0,00 0.00 

- 5) _zmniejszenie 0.00 0,00 

3.1.Udzia ły(akcje)w łasnena koniec okresu  0,00 0,00 

4. 	Kapita ł  (6indusz)zapasowy na początek okresu  215 857,00 215 857,00 

4.1.Zmiany kapita łu (funduszu)zapasowe5o 0100 0,00 

- a)zwiększenie(z tytu ł u) 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

5)zmniejszenie(ztytufu) 0,00 0,00 
- 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

4.2. Stan kapita łu(funduszu)zapasowego nakoniecokresu 215857,00 215 857,00 

- 
Kapitał  (fundusz) z aktua łizacji wyceny na początek okresu - zmiany 

„ przyjętych zasad  (polityki) radiunkowoki 
000 000 

- 5.2.Zmianykapita łu(funduszu)zaktualizacjiwyceny -  0,00 0,00 

a)zwiększenie(ztytulu) 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

0,00 0,00 

5)zmniejszenie(z tytu łu) -  0,00 0,00 

- - 0,00 0,00 

0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

5.2. Kapita ł  (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

Strona lz2 



Centurion Fina nce Spó łka Akcyjna 

6. 	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz ątek okresu 0,00 

- 6.1. Zmiany pozosta łychkapita łów(funduszy)rezerwowych 000 8145 999,00 

- a) zwiększenie (z tytu łu) 0,00 8 145 999,00 

„ podwyższeniekapita łu podstawowego poprzezen,isję akcjiser ł i 0 pokryte, ate

nie zare łestrowane w Krajowym Rejestrze Sąduwyut 
0,00 8145999,00 

- 0,00 0,00 

- - 0,00 0,00 

5) zmniejszenie(ztytu łu)  0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

0,00 0,00 

- - 0,00 0,00 

6,2. Pozosta łe kapita ły(fundusze)rezerwowe nakoniec okresu 0,00 8145999,00 

7 	Zysk (strata) z łat uSłegłych na początek okresu -1664324,90 -326 781,24 
- 7,1. Zysk zlat ubieg łychnapoczątek okresu 

- 
0,00 1337543,65 

zmianyprzyjętychzasad(polityki)rachunkowokci 0,00 0,00 

-- - korekty blędów 0,00 0,00 

7.2.Zysk z ł atubieg łychnapoczątekokresu,pokore łctuch 0,00 1. 	37543,66 

- a)zwiękazenie (ztytulu) 000 0,00 

- . 0,00 0,00 

- 
- 

- 
oa 0,00 

- 0,00 0,00 

b)zmniejszenie(z tytu łu) 0,00 -1337543,66 

pokrycie straty z _ot ubiegł ych 0,00 -1337543,66 

- 0,0"O 0,00 

- 0,00 0,00 

7.3. Zysk zlot ubieg łych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4. Stra ta z lat ubiegłychnapoczą tek okresu  -1664 324,90 „1664324,90 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo ści  0,00 0,00 

-korekty błędów -  0,00 0,00 

- 7.5.Strataz łat ubiegłychnapoczątek okrcsu,pokorektach -1664 ą24,90 „1564324,90 

oj zwiększenie (z tytu łu) 0,00 0,00 

-. 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

0,00 0,00 

- b)zrnniejszenie(z tytu łu)  0,00 „1337543,66 

- -pokrycie straty osi ągniętym zyskiem 0,00 -1337 543,66 

- - 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

7.6. Strata z łat ubiegłych na koniec okresu - 664324$0 „326781,24 

- 7.7. Zysk (strata)zlat ubieg łychnakoniecokresń  1564324,90 -326 781,24 

- 8,Wynik netto 1337543,66 -846 460,79 
- a)zysknetto 1337543,66 0,00 

5) strata netto 0,00 „346 460,79 

clodp łsyz zysku 0,00  U Kapitał (fundusz) w łasny na koniec okresu(87) 999 075,761 7698613 _97 
Kapitał  (fundusz) własny, po uwzg ędnreniu proponowanego podzia łu 
zysku(pokrycaa straty) 

3%075,76 769861397 

Katowice dn. 13 czerwca 2016 roku 

Podpi po ądzającej: 
	

podpis os y ter „qcej jadnostk 	 4 

76t Ł  Ć  
Doroto Souczek 
	

e 	6zqdu - Łukasz 	meo 
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1. Zmiany w cigu roku obrotowego warto ści środków trwa ch, warto ści 	 oraz 

finansowegojutrwa1eo: 

1,1. środki trwałe: załącznik nr 1; 

1.2. wartościniematerialnei,prawne: Spó łka nie posiada; 

1.3. dtqgoterminoweaktywa (inwestycie) finansowe: Zaprezentowana w.bilansie kwota 1.519.000,00 z ł  stanowi wartość  

75% udziałów w spółce PMG Concept spółka z ograniczon ą  odpowiedzialnością  z siedzibą  w Katowicach. Kwota 

odpowiada cenie nabycia udzia łów w podmiocie. Na dzień  bilansowy spółka dokonała analizy udziałów pod kątem 

ewentualnej utraty przez nie warto ści. Po analizy zastosowała metodę  zdyskontowanych przeplywów pieniężnych. W 

oparciu ° tę  metodę  stwierdzono, iż  nie doszło do utraty wartości udzia łów na dzień  bilansowy, a prezentowana w 

bilansie wartość, w ocenie Zarządu, jest wartością  odzyskiwalną, pomimo, iż  spółka PMG Concept Sp z o.o. na dzień  

bilansowy posiada aktywa netto na poziomie znacz ąco nizszym od wartosci udzia łów wykazanych w sprawozdaniu 

finansowym. Bieżące dane finansowe spó łki PMG Concept Sp. z o.o. zamieszczono w nocie E3 dodatkowych 

informacji i objaśnień  do sprawozdania finansowego. 

Ponadto w długoterminowych aktywach finansowych wykazane zosta ły zaliczki w łącznej wysokości 1.950,000,00 zł  

zapłacone na poczet nabycia dzia łek niezabudowanych znajduj ących się  w Dąbrowie Górniczej oraz Zawoi. Zap łata 

nastąpila na podstawie umowy przedwst ępnej, a przeniesienie własności tych nieruchomości nastąpi do końca roku 

2016. 

2 Wartosc gruritow utytkowa 	„wieczcie Społka nie posiada gnmtow uzytkowanych wleczyscte 

3. Wartość  nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Spó łke środków trwa łych, używanych na podstawie 

umów najmu, leasingu lub innych umów: Spó łka nie posiada. 

4. Wartość  zob,pjązań  wobec budżetu  Pań~ lub Gminy z Mułu uzyskania prawa w łasności budynków i 

budowli: Spółka nie posiada zobowiązań  z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

S. Struktura w łasności kapitału podstawowego (zakładowego): Kapitał  podstawowy Spółki na dzień  3112.2015 r. 

wynosi 510.000,00 zł  i dzieli się  na: 

- 1.600,000 akcji zwykłych na okaziciela serilA o wartości nominalnej po 0,10 zł  każda, 

- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Bo wartości nominalnej po 0,10 zł  każda, 

- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Co wartości nominalnej po 0,10 zł  każda. 

Strukturę  własności kapitału podstawowego na dzie ń  3igrudnia 2015 r. zawiera załącznik nr 2. 

6. 	gpcjjocia straty netto za rok obrotowy: 

31 grudnia 20 

STRATA NETTO 	 -846460,79 zł  

Propozycja: pokrycie straty zyskami netto osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych 	 846 460,79 z~ 

1 



7. 	 Zmiana stanu rezerw zosta ła zawada w załączniku nr 3, natomiast poniżej przedstawiona 

została szczegó łowa kalkulacja rezerw za rok 2015: 

Opis  Kwota rezerwy  Tytuł  rezerwy 

1 
rezerwa na odroczony podatek dochodowy od naliczonych 

na dzień  bilansowy odsetek od udzielonych po życzJ 
13 50200 zł  

„ 

rezerwa z tytułu odroczoneg 

podatku dochodowego 	J 
j rezerwa_na koszty transakcji na udziałach  j 	15000,00 zł  pozosta łe rezerwy 

krótkoterminowe 3.jrezerwa nakoszty transakcji gie łdowych  j 	10000,00 zł  

SUML 38 502,00 zł  

S. Informacieopd 	ualizui4çych wartość  aktywów: załącznik nr 4. 

9. Podział zobowiązań długoterminowychwed ługpozycji bilansu opozosta łymdodniabilansowego 

przewidywanymumową okresie sołaty: nie wystąpiły. 

10. Wykaz istotnychDozycj?yQn  ch i biernych rozlicze fi miçdzvokresovvych : 

Stan na początek 

roku 

Stan na koniec 

roku 

Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów,w tym: 95 908,00 zł  13 502,00 zł  
1. Akt ywa ztytułu odtoczonego podatku dochodowego, w tym; 95908,00 zł  13 502,00 z ł  

Aktywa ztyrułu odroczonego podatku dochodowego wg ksfąg 102 144,00 zł  104 627,00 zł  

Odpis aktualizujący wartość  akta z tytułu podatku odroczonego 6236,00 zł  -91 125,00 zł  

2. Pozosta łe rozliczenia midzyokresowe 0,00 zł  0,00 zł  

Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów, w tym: 74788,78 zł  5620,66 zł  

- wydatki dot. pdwyższenia kapita łu zakładowego - emisja akcji serii 0 69 115,00 zł  0,00 zł  

wydatki dot: planowanego nabycia nieruchomo ści gruntowych 1600,00 zł  1600,00 zł  

- ubezpieczenie samochodu w cz ęści dotyczącej roku następnego 4073,78 zł  4020,66 zł  

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:  0,00 zł  0,00 zł  

1. Ujemna wartość  firmy 0 00 zI 0,00 zł  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł  0,00 zł  

Kierując się  zasadą  ostrożności Spółka utworzy ła @ roku obrachunkowym odpis aktualizujący aktywa z tytu łu 

odroczonego podatku dochodowego w kwocie 91.125,00 zł;  obniżając w ten sposób aktywa na odroczony podatek 

dochodowy do wysokości rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

Kalkulacja aktywa ztytu łu odroczonego podatku dochodowego za rok 2015: 

Lp.  Opis Kwotapodstawy 

1.  [koszty niestanowi ące K .U.P. w związku z korekt ą  zg. zustawą  O pdop 9 700,00 zł  

2.  odpis aktualizujący wartość  akcji przeznaczonych do obrotu 213,13 zł  

Podatek o

I47tn)71~ 

 

3.  -ezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego Spó łki za rok 2015 10000,00 zł  

4.  naliczone odsetki od otrzymanej po życzki na dzień  bilansowy 22 535,27 zł  , 

S. kwota podatku VAT naliczonego niepodlegaj ęca odliczeniu 11 163,23 zł  2121,01 zł  

6.  rezerwa na wydatki zwi ązane z transakcjami na udzia łach 10000,00 zł  1900,00 zł  

7. strata podatkowa za lata 2011-2012 314 157,34 

Z' 

59 689,89 zł  

8.  strata podatkowa za rok 2013 85889,22 zł  16318,95 zł  

9. strata podatkowa za rok 2015 45953,46 zł  8 731,16 zł  

2 	 [I 
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lo.jerwa_na koszty obsługi prawnej 	41014,34 
	

7 792,72 zt 

SUMA: 	104 626,98 zł  

Kalkulacja aktywa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego za rok 2014: 

Kwota 
lp. Opis 1 Podatek odroczony 

podstawy  

1. rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego Spó łki za rok 2014 12 500,00 zł  2375,00 zł  

2.  rezerwa na wydatki zwiazane 2 transakcjami na udzia łach 10000,00 zł  1900,00 zł  

3.  koszty niestanowiące KLLP. w związku z korektą  z& z ustawą  o pdop 9 185,69 zł  1745,28 zł  

4.  naliczone odsetki od po życzek na dzień  31 grudnia 2014 r. 75 182,80 zł  14284,73 zł  

S. Kwota podatku VAT naliczonego niepodlegaj ąca odliczeniu w 2014 r. 307,59 zł  58,44 zł  L 
6. naliczone odsetki od zobowiązań  uregulowanych nieterminowo 42,36 zł  8,05 zł  

7.  odpis aktualizuj ący aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 30332,89 zł  5 763,25 zł  

8. strata podatkowa za lata 2011 	2013 	 314157,34 zł  59 689,59 zł  

9. strata podatkowa za rok 2014 	 SS 889,22 zł  16 318,95 zł  

SUMA 102 143,59 z ł  

11. Informacie dotyczące instrumentów finansowych: Klasyfikacj ę  aktywów i zobowiązań  finansowych dla 

wszystkich grup z wykazanymi warto ściami zawiera za łącznik nr S. 

Posiadane przez Spółkę  aktywa finansowe przeznaczone do obrotu zosta ły przyjęte do ksiąg pod datą  zawarcia 

transakcji zakupu tych aktywów w wartości ceny nabycia. Na dzień  31 grudnia 2015 r. Spó łka dokonała wyceny 

niesprzedanych akcji z zachowaniem ostro żnej wyceny wg kursu z dnia bilansowego. W ocenie Spó łki kurs z dnia 

bilansowego odzwierciedla fktyczn ą  wartość  godziwą  posiadanych przez Spó łkę  aktywów; gdyż  cena po jakiej Spółka 

zrealizowa ła lub mogłaby zrealizowa ć  transakcje po dniu bilansowym nie odbiega znacz ąco od kursu, po którym 

wyceniono posiadane akcje. 

Wykazana w aktywach finansowych kwota 759.724,31 stanowi pożyczkę  udzieloną  spółce zależnej PMC Concept 

spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością . Na dzień  31 grudnia 2015 r. należność  główna wynosiła 688660,00 zł . W 

sprawozdaniu po życzka została zaprezentowana wraz z naliczonymi odsetkami, które zgodnie z zawart ą  umową  

pożyczki od dnia udzielenia do dnia 28 pa ździernika 2014 r. wynosily 13% W skali roku. Natomiast w dniu 28 

października 2014 r. podpisany został  aneks do umowy po życzki obniżający wysoko ść  oprocentowania do 107o wskali 

roku. 

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe w podmiotach powi ązanych stanowi ą  zaliczki w łącznej wysokości 

4.000.000,00 zł  zapłacone na poczet nabycia udzia łów i akcji na podstawie zawartych umów przedwst ępnych 

zawartych w dniu 1 lipca 2015 r oraz w dniu 1 wrze śnia 2015 r. Sprzeda ż  finalna tych udzia łów i akcji nastąpi do końca 

roku 2016. 

12. Informacje dotycz ące należności krótkoterminowych: Na dzie ń  31 grudnia 2015 roku Spółka dokona ła odpisu 

aktualizującego wartość  pozostałych nale żności, jednocze śnie Spółka utrzyma ła odpisy aktualizuj ące dokonane w 

roku poprzednim. 

Stan na koniec 1 
roku roku 

Należności krótkoterminowe od jednostek. powi ązanych zł  0,00 zł  J 
- 	należności ztytułu dostaw i usług  

[! źności krótkoterminowe od pozosta łych jednostek, w tym: 256 94 	j_268 786,77 zł  
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należnościz tytułu dostawi usług 12 300,00 zł  0(00 zł  

należności z tytułu podatku odtowan6w i usług 3015 (02 zł  336,08 zł  

- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł  992500zł  

- pozostałe należności krótkoterminowe 244 628,34 zł  258 810,69 zł  

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki 0,00 zł  120 000,00 z ł  

- dochodzone na drodze s ądowej 0,00 zł  0,00 zł  

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO RAZEM: 259 943,36 zł  389 069,77 zł  

Odpisy aktualizuj ące wartość  nale żności - 244 628,34 zł  -258_797,713j 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE RAZEM 15315,02 zł  130 272,00 H 

13. lnformace dotyczące zobowiązań  krótkoterminowych: Na zaprezentowane w bilansie zobowi ązania 

krótkoterminowe składają  się  głównie otrzymane przez spółkę  następujące pożyczki: 

- dwie pożyczki otrzymane od osób indywidualnych W dniu 18 sierpnia 2015 r. w łącznej wysoko ści 1.000.000,00 zł  Z 

oprocentowaniem wynoszącym 7,5% w skali roku. W związku z tym, że umowy pożyczek zakładały moż liwość  ich 

konwersji na akcje wyemitowane przez Po życzkobiorcę  w najbliższej emisji, w dniu 12 listopada 2015 r. należności 

główne wynikające z powyższych umów zosta ły potrącone z naleinych od Po życzkodawców wpłat z tytułu objęcia akcji 

serii D. Na dzień  bilansowy do zapłaty zostały naliczone odsetki w łącznej kwocie 16.232,88 É. 

- pożyczka udzielona przez spó łkę  Twinlight .Finance Limited z siedzib ą  w Nikozji (Cypr) w dniu 16 wrze śnia 2015 roku w 

kwocie 2.000,000,00 zł  z oprocentowaniem wynoszącym 7,501. w skali roku. W dniu 12 listopada 2015 r. należność  

główna pożyczki wraz z częścią  naliczonych odsetek zosta ła rozliczona z objętymi przez Pożyczkodawcę  akcjami serii D. 

Na dzień  31 grudnia 2015 r. do spłaty pozosta ła kwota 6.301,66 zł  stanowiąca naliczone odsetki. 

Stan na początek 

roku 

Stan na koniec 

roku 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powi ązanych 1 795 154,80 zł  662 908,66 zł  

- zobowiązania ztytu łu dostawi usług 5 131,00 zł  6607,00 zł  

- zobowiązania ztytutu otrzymanych po życzek 636600,00 zł  0,00 zł  

zobowiązania ztytu łu naliczonych odsetki od otrzymanych pozyczek 53 423 80 zł  630166zł  

- zobowiązanie ztytułu nabycia udzia łów w spółce PM G Concept Sp. Z 0.0. 1100000,00 zł  650000,00 zł  

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozosta łych jednostek, W tym: 1012 202,17 zł  86871,25 zł  

- zobowiązania ztytu łu dostaw i usług 	 . 21723,77 zł  69447,64 zł  

zobowiązania ztytu łu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 1060,00 zł  531,00 zł  

zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług 8 255,00 zł  659,00 zł  

- zobowiązania .z tytu łu otrzymanych po życzek 959 400,00 zł  0,00 zł  

- 	zobowiązania ztytu łu naliczonych odsetki od otrzymanych po życzek 21759,00 zł  16 23361 zł  

ZOSOWIĄMMA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM: 2 807 357,57 zł  749 719,91 zł ] 

14. wykaz zobowiązań  zabezpieczonych na rnai ątku jednostki: Spó łka nie posiada. 

13. Wykaz zobowiązań  warunkowych, w tym również  udzielonych przez jednostkę  gwarancji i poręczeń , a 

tak że zobowiązań  wekslowych: Spółka nie posiada zobowi ą zań  warunkowych. 
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1, Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze 

{ 	
31 grudnia 2014 31 grudnia 2015 

1. Sprzedaż  usług 145 000,00 zł  55 375,00 zł  

2. sprzeda ż  materia łów 0,00 zł  0,00 zł  

3. Sprzeda ż  towarów o;oo zł  0,00 zł  

4. Sprzeda ż  produktów 0,00 zł  0,00 zł  

5. Zmiana stanu produktów 0,00 zł  0,00 zł  

RAZEM 145 000,00 zł  55373,00 zł  

wtym; 

[ 
Sprzeda ż  dla odbiorców krajowych 

[przeda ż  eksportowa 

145 000,00 zł  

0,00 zł_[ 

55375,00 zł  

0,00 zł  

2.nformacjp_ przychodach, kosztach i wynikach dzia łalności zaniechanej w roku obrotowym lub pjjdziane 

do zaniechania w roku następnym: w i-oku sprawozdawczym nie wyst ąpiły, 

3. Rozliczenie głównych pozycji różniaych podstawę  opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego brutto: 

31 grudnia 2014 31 grudnia 2015 

ZYSK/STRATA brutto 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania _przychodów 

1337 54366 zł  

157 506,42 zł  

- 845 460,79 zł  

978 898,85 zł  

- odpisy amortyzacyjne od zu życia samochodu osobowego niestanowi ące K.U.P. 10943,65 zł  26264,7621 

- naliczone. lec niezap łacone odsetki od otrzymanych po życzek 70155,13 zł  22535,27 zł  

- zapłacone odsetki od pożyczek niestanowiące ICU.F. zg. z art. 16 ust. 1 pkt. 60 0,00 zł  112 747,74 zł  

- odpis aktualizuj ący wartość  inwestycji krótkoterminowych 33635,76 zł . 493 810,14 zł  

- korekta kosztów w zw, z ustawą  o podatku dochodowym od osób prawnych 3120,00 zł  700,00 zł  

- odpis aktualizujący wartość  pozostałych należności 3912,67 zł  14169,4321 

rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 12 500,00 zł  10000,00 zł  

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 	 . 307,59 zł  11 163,25 zł  
- rezerwa na koszty transakcji gie łdowych 10 000,00 zł  0,00 zł  

pozostałe koszty niestanowi ące kosztów uzyskania przychodów 7881,61 zł  5991,86 zł  

- ujemne różnice kursowe niestanowlące kosztów uzyskania przychodów 0,00 zł  519,15 zł  
-zap łacone odsetki budżetowe 0,00 zł  66,60 zł  

- rozliczenie wydatków na emisj ę  akcji serii O 0,00 zł  65283,00 zł  

-rezerwa na koszty obsługi prawnej 0,00 zł  41014,34 zł  

ocipis aktualizuj ący wartość  zaliczek na zapasy i środki trwałe 0,00 zł  173 635,33 zł  

Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych (-) -9957,13 zł  -88 176,03 zł  

-korekta kosztów w zw. z ustawą  o podatku dochodowym od osób prawnych -1 380,33 zł  - 185,59 zł  

-podatek VAT niepodlegający odliczeniu dot. r. poprzedniego, ale odliczony wbr. 

- 

-2 576,80 zł  -307,59 zł  

zapłacone odsetki od po życzek naliczone w latach poprzednich 	 . 0,00 zł  -75 182,80 zł  

wydatki na badanie sprawozdania finansowego 	 . -5500,00 zł  -12 500,00 zł  

Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych j-) - 1570 982,16 zł  - 90 215,44 zł  

- odpis aktualizuj ący wartość  inwestycji krótkoterminowych -1493 812,22 zł  -30 470,55 zł  

- rozliczenie odpisu aktualizuj ącego wartość  pozosta łych należności -5850,52z1 0,00 zł  
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rozliczerne rezerwy na koszty us ług doradczych 	 -- 6000000zł  0,00 zł   

- na Uczone odsetki od udzielonych po życzek -11 319,42 zł  -59 744,59 zł  

Przychody podatkowe nie zaliczone do ks ęgowych(+ 0,00 ił  0,00 zł  

WYNIK podatkowy -85 839,22 zł  -45953,46 zł  

Odliczenia od dochodu 0,00 zł  0,00 zł  

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 zł  0,00 zł  

Naliczony podatek dochodowy wg stawki 19% 0,00 zł  0,00 zł  

Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy 0,00 zł  9 923,00 z ł  

Rozliczenie podatku dochodowego  0,00 zł  -9 923,00 zł  

Zmiana stanu aktywów ztytu łu odroczonego podatku dochodowego 102 144,00 zł  104 627,00 zł  

Odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -6 236,00 z ł  -91125,00 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony 	j -95908,00 zł  - 13_S02,00 zi 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zyskówistrat J 	0,00 zł  000Zł j 

4. Koszt wytworzenia środków trwa łych wbudowie: Spółka nie wytworzyla środków trwałych. 

S. Poniesione w ostatnim rokuiplanowane nanast ępny rok nakłady naniefinansowe aktywa trwa łe: 

Wyszczegolnlen!e 
poniesione 	j 	planowane 

Nakłady na niefinansowe aktywatrwa łe 1961857,48É 	40 000,00 zł  

e 	wtym na ochrone ś rodowiska 0,00 zł 	 0,00 zł  

Przedstawione w powyższym zestawieniu planowane nak łady na niefinansowe aktywa trwa łe stanowią  wydatki, które 

Spółka planuje ponieść  w roku 2016 w celu nabycia niezabudowanych nieruchomo ści gruntowych znajduj ących się  w 

Dąbrowie Górniczej oraz Zawy Ł  W dniu 16 stycznia 2015 roku została zawarta przedwstępna umowa nabycia 

nieruchomości, zgodniez którą  łączna cena zakupu wyniesie 1,990!000,00 z ł. W roku 2015 na poczet nabycia nieruchomości 

Spółka zapłaciła zaliczki w łącznej wysokości 1.950.000,00 É. 

6. Informacje o odsetkachod aktywówi zoboj ń  finansowych w danym roku obrotowym: za łączhiknr 6. 

C. Objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych 

Szczegółowe objasnienia do rachunku przep ływów pienięznych zawiera za łącznik nr 7 

D. 

1. Informacjeocharakterzeiceluwspodarczymzawartych przez Spó łkę  umów nieuwzględnionychw bilansie w 

zakresieniezbędnymdoocenyichwp ływunasytuację_maiptk w finansowaiwynikfinansowySpó łki: nie 

wystąpiły. 

2. Informacjeoistotnychtransakcjach (wraz zich kwotami ) zawartych przez iednost ę  na innych warunkach 

ni ż  rynkowe ze stronami powigzanymi: nie wystpi1y- 
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3. 	 _ w gruh zwodowyęh: w bieżącym okresie 

obrachunkowym Spółka nie zatrudnia ła pracowników. 

	

4, 	 wypłaconych lub, nale żnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzoruj ących w roku obrotowym: 

Wyszczególnienie Kwota wynagrodzenia 

Wynagrodzenia łącznie, w tym wypłacone 0,00 zł  

1) członkom Zarządu 

2) członkom Rady Nadzorczej 

 0,00 zł  

0,00 zł  

S. infgrrrajeo ożyczkachi świadczeniach o popk!2y charaicterze udzielonych_osobom wchodzaQj 

sk ład organów zarz ądzających, nadzoruj ących albo administrujących spółek h_ajidlowychja każdej grupy 

osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania terminów sp łaty: nie wystąpiły w roku obrachunkowym. 

6. Informacja o wynagrodzeniu bieg łego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda ń  

finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy: za rok sprawozdawczy Spó łka wypłaci biegłemu 

rewidentowi wynagrodzenie w kwocie 3.500,00 z ł  netto. Wynagrodzenie zostanie wyp łacone po wykonaniu usł ugi, 

czyli w roku 2016. Powyższa kwota stanowi tylko i wy łą cznie wynagrodzenie za obowi ązkowe badanie rocznego 

sprawozdania finansowego Spó łki. 

Ponadto Spółka wypłaci biegłemu rewidentowi wynagrodzenie w kwocie 6.500 )00 zł  netto za badanie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015. 

E. 

L Informacje o znacz ących.zdarzeniach dotycz ących lat ubieg łych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 

Qki2!r w roku obrotowym nie wystąpiły powyższe zdarzenia. 

2. Informacje o znaczących  zdarzeniach jakie wyst ąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym: zdarzenia takle nie wyst ąpi ły. 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowo ści, w tym metod 

wyceny oraz zmian sposobu sporz ądzania sawozdania finansowego: Spólka nie dokonywa ła zmian zasad 

(polityki) rachunkowości w roku obrachunkowym. 

El 

L lnformacj owsólnych pnedsięwzięcia!j (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach 

finansowych): nie wyst ąpiły. 

2. informacje 	 miwyozumien ujjy_oflĘ unkow$q: zał cznik nr 8. 



3. Wyka pjję yj  których jednokappsiadaconaimniei 20% udzia łów w kaitaIelubwogjjiczbje 

granieanowims6łki: 

Nazwa podmiotu 

(ze wskazaniem formy prawnej) 
Siedziba 

Procent 

udziałów w kapitałe 	udziału w 	netto za rok 
zakładowy ł zai ądz4 obrachunkowy 

PMG 	Ccncept 	spó łka 	Z 	ograniczoną  
Katowice 75%! 	 75 	 261,12 zł  

odpowiedzialnością ______ 	 __ 

W poni ższej tabeli zawarte zosta ły podstawowe dane finansowe spó łki zależnej: 

Nazwa podmiotu 	
1cHumabsowaT 	 LKapil Ęwtasne (zewskazaniemformyprawnej) 	L 

incept 	spółka 	z 
odpow ie 3790 719.o8L 	50 0oO0 64 554,07 zł  zt 

G. 

1, Informac ie dodatkowe i końcowe maice istotny wp ływ na ocenę  syją j[J]Jaitkowej, finansowej i wyniku 

finansowego jednostki: nie wystąpiły. 

Katowice, dnia 13 czerwca 2016 roku 

podpis osoby sporządzającej: 
	

podpis osoby kierującej Spółką  

Dorota Sauczek 
	

Prezes Zarządu - Łukasz Orhrnan 
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CENTURION FIMANCE Spó łka Akcyjna 

ZAŁĄCZNIK NR I. Zmiany w rzeczowych aktywach trwa łych 	 31 grudnia 2015 

Grunty wtym prawo 

wieczystego 
- 

uzytkowania gruntów 

Budynki lokale i 
obiekty inzynierii  
lądowej I wodnej 

Urządzenia 

techniczne, 

maszyny 

Środki 

transportu 
Inne środki 

trwa łe 

środki trwa łe w 

budowlo 

Zaliczki na 

srodki trwale w 

budowie 

Razem 

Wartość  brutto na początek okresu - 143 500,00  99300,00 247 800,00 

Zwiększenia, wt"jm: - - 11 427,40 - 430,08 11 857,48 - 23 714,96 
- nabie -- - 1135748 - 11 857A 
- przemieszczenie Wewn ę trzne  - 11427,40 - 430,08 - - - 11 857,48 
-inne - - - - - - - 
Zmniejszenia, w tym:(-) - - - (11857,48)j  - (11 857,48) 
- likwidacja - - - - - 

aktualizacja wartoś cI  
sprzedaż  - - - - - - 
przemieszczenie Wewn ę trzne - - - - _____i ł E 

-inne 	 - - - 
______________ 

- 
Warto ść  brutto na kon łecokreśu 	- - 12427,40  148 500,00 43008 99300,00 259 657,48 

Umorzenie na początek okresu - 24 750,00 - - 24750,00 

Umorzenia bielące 	zwiększenia  401906 59 40000 43008  63 849 14 

Zmniejszenia. wtymI- ) 

- likwidacja  
- sprzedaż  

przengeszczenie wewn ę trzne  
-inne - - - - - 
Umorzenie na koniec okresu - 4 019,06 84150,00 430,08 - - 88599,14 

Wartość  księgowa netto na pocz ą tek okresu - 123 750,00 99 300,00 223 050,00 

Odpis aktualizujący na pocz ątek okresu - - - - 
Wartość  netto na pocz ątek okresu po uwzględnieniu odpisu 

aktualizującego  
123 750,00 99300,00 223 050,00 

Wartość  księgowa netto na koniec okresu - 7408,34 64 350,00 - 99 300,00 111058,34 

Odpis aktualizujący na koniec okresu - - - - - (99300 , 00) (99 300,00) 

Wartość  netto na koniec okresu po uwzgl ędnieniu odpisu 

aktualizującego 
7408,34 64 350,00 

______  71758 34 

Stopie ń  zuzycia od warto ści początkowej (%)  35 17 [ 5667 10000 34 12 



CENTURION FINANCE Spó łka Akcyjna 

ZAŁĄCZNIK NR 2. Dane o strukturze w łasności kapita łu zak ładowego oraz liczbie iwarto ści objętych akcji 

Wg stanu na dzień  31 grudnia 2015 r. 

Lp. Nazwa akcjonariusza 

Liczba akcji danego rodzaju Udział  % W 

kapitale 

zakładowym 

Wartość  
nominalna na akcji 

iczba głosów 
Udzia ł  % W 

głosach na WZA 
zwykłe uprzywilejowane inna 

1. Twinlight Finance Umted 3096678 - - 60,72% 309 667,80 zł  3096678 60,72% 

2 Nafez Hussein 371 718 - 7,29%, 37 171 80 zł  371 718 7,29% 

pozostali 1631 604 - 31,99% 163 150,40 zł  1531 604 31,99% 

31 

 

Razem: S 100 000 - - 100,00% 510 000,00 zł  5 100 000 100,00% 



CENTURION FINANCESpófka Akcyjna 

ZALĄCZNIK NR 3. Zmiana stanu rezerw 
	

31 grudnia 2015 

Opis 
 

Opis 
na początek 

okresu 

„ 
Zwiększenia 

„ 
Wykorzystanie 

‚ 
Rozwiązanie 

Stan na koniec 

okresu 

1. Z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 95 908,00 z ł  12 477,00 zł  - 	94883,00 zł  - 	zł  13 502,00 zł  

2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: zł  -. 	zł  - 	zł  - 	zł  - 	z ł  

a) długoterminowa - 	zł  - 	zł  - 	zł  zł  - 	z ł  

b) krótkoterminowa - 	zł  - 	z ł  - 	zł  - 	zł  - 	z ł  

3. Pozosta łe rezerwy, w tym: 25 000,00 zł  - 	zł  - 	zł  - 	zł  25 000,00 zł  

a> długoterminowe, w tym 	 / - 	zł  - 	zł  - 	zł  - 	zł  - 	zł  

- - 	zł  - 	zł  zł  - 	zł  - 	zł  
zł  - 	zł  - 	zł  - 	zł  - 	z ł  

b) krótkoterminowa, w tym: 25 000,00 zł  - 	zł  - 	zł  - 	zł  25 000,00 zł  

rezerwa na koszty transakcji na udzia łach i akcjach 25 000,00 zł  - 	zł  - 	zł  zł  25000,00 zł  

Razem 120 908,00 zł  12 477,00 zł  - 	94883,00 zł  - 	zł  38 502,00 zł  



CENTURION HNANCE Spółka Akcyjna 

ZAŁĄCZNIK NR 4. Odpisy aktualizuj ące warto ść  aktywów 	 31 grudnia 2015 

Stan na początek 

okresu 
Zwiększenia Wykorzystanie 

. 

Rozwiązanie 
Stan na koniec 

okresu 

Wartości niematerialne (prawne z ł  - 	 zł  - 	 z ł  -zł  - 	 z ł  

Rzeczowe aktywa trwa łe - 	 zł  99300,00 zł  - 	 zł  - 	 z ł  99300,00 zł  

Nale żności d ługoterminowe - 	 z ł  - 	 zł  - 	 zł  - 	 zł  - 	 zł  

Inwestycje d ługoterminowe - 	 zł  - 	 z ł  - 	 zł  - 	 zł  - 	 zł  

Zapasy - 	 z ł  74333,33 zł  - 	 zł  - 	 zł  74333,33 zł  

Naleznosci krótkoterminowe 244 628,34 zł  28 675,46 z ł  - 	 zł  - 	 14506,03 z ł  258 797,77 z ł  

Inwestycje krótkoterminowe 30 332,89 z ł  350,00 zł  30469,76 zł  - 	 zł  - 213,13 zł  

Aktywa ztytu łu odroczonego podatku dochodowego 6 23600 z ł  86342,00 zł  - 	 zł  1953 ) 00 zł  93. 125,00 zł  

Inne - 	 z ł  - 	 zł  - 	 zł  - 	 z ł  - 	 zł  

Razem 281 197,23 zł  289 500,79 z ł  30469,76zł L: 16 459,03 zi 523 769,23 zł  



CENTURION FINANCE Spó łka Akcyjna 

ZAtĄCZNIKNR S. Zmianywinstrumentacfi finansowych 	 31 gnidnia 2015 

- 

- 

Aktywa finansowe 

utrzymywane do 

terminu 

wymagalno ści 

Aktywa 

finansowe 

dostępne do 

sprzeda ży 

„ 
Pozyczki 

udzielone" 

nalezności własne 

Aktywa 

finansowe 	
- 

 przeznaczone do 

 obrotu  

Zobowiązania 

finansowe 

Stan na początek okresu, ty tym 389 999,42 380 354,26 2798 042,57 

- należnoścI/zobowiązania handlowe - 12 300,00 - 26859,71 
-zobowią zania ztytu łu nabycia udzia łów/akcji - - 1 100000,00 
- udSty i akcje przeznaczone do obrotu - - 380 354,26 - 
-kredyty 1 po życzki - - 377 639,42 - 1 671 182,80 

Zwlększenitwtym: - 4727459,71 1616200,35 6819807,35 
- akcje I udzia ły - - 1 616 200,35  
-zaliczki na udzia ły - - 4000000,00 - 
-kredyty i pożyczki - „ 592 280,00 - 5248783,00 
-odsetki - - 67070,92  248 568,47 
- należno ści/zobowIązania handlowe - 68 108,79 -- 322 455,88 

Zmniejszenia,wtym: - (357734,82) (1996 041,48) (8869260,01) 
-zbycie akcjii udzia łów - (1996 041,48) 
- spłat kredytów i Pożyczek - <270000,00) - (7844783,00) 
- spłata odsetek  (7326,03) - (301 216,00) 
-spłata nale żnoścI/zobowIąza ń  dot,nabycia udzia łów - - - (450 000,00) 
-sp1ata naleźności/zobowiązań liandlowych - - (80408,79) - <273 251,01) 

Stan na koniec okresu, wtym 4759 724,31 513,13 748 589,91 
- na łeżnoścVzobowlązanla handlowe - 76054,64 
-zobowiązania z tytu łu nabycia udzia łów/akcji - - - 65D000,00 
-udzia ły iakcje przeznaczone do obrotu 51313 
- zaliczki na udzia ły - - 4000000,00 _ ________________ 
- kredytyi pożyczkI  759 724,31  22535,27 

Aktualizacjo warto ści no początek okresu, w tym: - - - 463 126,46 
- udzia ły i akcje przeznaczone do obrotu - - 463 126,46 
WartoĘćń a początek okresu po uwzgl ędnieniu aktualizacji - - 389 999,42 843 480,72 2798042,57 
Odpisy aktualizuj ące wartość  utworzone w trakcie roku - - - (349,08) - 
Wykorzystanie odpisów aktualizujących  
Rozwiązanie odpisów aktualizujących - - - 
Wycena zwiększaj ąca wartość  

Aktualizacja warto ści na koniec okresu, w tym:  
-udzia ły i akcje przeznaczone do obrotu - - (213,13)  

Wartość  na koniec okresu po uwzgl ędnieniu aktualizacji, w tym  4759724,31 300 OO 74$589,91 
- należności/zobowi ązania handlowe - 76054,64 
- zobowiązania z tytu łu nabycia udzia łów/akcji - - - - 650000,00 
- udzia ły i akcje przeznaczone do obrotu - - 300,00 - 
-zaliczkinaudzia ły - 4000000,00 - - 
-kredyty L pożyczki - 759 724,31 - 	- 22535,27 



CENTURION FINANCE Spólka Akcyjna 

ZAŁĄCZNIK NR 6. Informacje o odsetkach od aktywów I zobowi ązań  finansowych w danymroko obrotowym 

- 

Lp. Rodzaj aktywa 

Przychody z tytulu odsetek wdanym roku obrotowym 

- 
Odsetki nalIczone 

zeaItzowane 

Odsetki naliczone, lecz nlezrea łizowane 

do 3 miesięcy 	
od3dol2 	powyzejlż  

- 
miesięcy 	miesięcy 

1. Aktywa przeznaczone do obrotu - - 
w tym: odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizujątyrn  - - 

2. 1 Pożyczki udzielonej należności wlasne 732603 - 59 -144,89  

w tym: odsetki od aktywów obj ę tych odpisem ektualizujący - - - 

3.  Aktywa utrzymywane do terminu wymagalno ści - - - - 
w tym: odsetki od aktywów obj ętych odpisem aktualizującym - - - 

4.  Aktywa dostępne do sprzedaży - - - 
- w tym: odsetki od aktywów obj ętych odpisem aktualizującym  

S. Ś rodki pieniężne - 

RAZEM -  
7 	 03 59744,89 -  

rLP 

- 	- 
Rodzaj zobowiązania 

Koszty ztytutu odsetek W danym roku obrotowym 

Odsetki naliczone 

i zapłacone 

Odsetki naliczone, lecz niezaplacone 

do 3 miesięcy 	
o,13 dan 	powyżej 12 

 miesięcy 	miesięcy 

1- Zobowiązania przeznaczone do obrotu - - - 

2. Pozosta łe zobowiązania: 226 063,73 - 22$35,27 - 
- kredyty I po życzki 226033,20 - 22 53S,27  - 

dkiine papiery wartościowe - - - 
inne zobowiązania finansowe - - - 
zobowiązania z tytu łu dostaw, udup  

3.  Inne pasywa  66,60 - - 

RAZEM 226130,33 - 22 535,27 



CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna 

ZAŁĄCZNIK NR?. Struktura środków pieníęinych do sprawozdania z przep ływu środków pieniężnych 

Pozycja AJI.3. Odsetki I udzia ły wzyskadi (dywidendy) 31 grudnia 2015 

neliczonó odsetki nn dzień  bilansowy od otrzymanych po życzek (t) 248 568,47 

otrzymane odsetki nadzień  bilansowy od udzielonych pożyczek (4  - 7326,03 
naliczone odsetki na dzień  bilansowy od udzielonych pożyczek i-j - 	59744,89 

Razem 131 

Pozycje AJI.4. Zysk (strata) z działalności ińwestycyjnej 	 . 31 grudnia 2015 

odpis aktualizulący wartość  nabytych akcji w celach inwestycyjnych 21300 

odpis aktualizujący zaliczki na środki trwale Vi budowie .99 300,00 

strata poniesiona na zbyciu akcji 152 706,29 

Razem 252 219,29 

Pozycja kII.5. Zmiana stanu rezerw 31grudnia 2015 

Stan rezerw na pocz ą tek roku (-) - 	120906,00 

Stan rezerw na koniec roku (tj 38502,00 

Razem zmiana stanu rezerw 	 . - 	82406,00 

Pozycja A.1I.6. Zmiana stanu zapasów 31 grudnia 2015 

Stan zapasów na początek roku (.) 74333,33 

Stan zapasówna konircroku(-)  
Razem zmiana stanu Zapasów 74333,33 - 

Pozycja MI.?. Zmiana stanu nale żności. 31 grudnia 2015 

Stan bilansowy nele żności.d ługotenninowych na początek roku 

Stan bilansowy nale żności długoterminowych na koniec roku (4 - 
Stan bilansowy należności krótkotermirtowych na począ tek roku 25325,02 
Sten bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-) - 	130 272,00 

Stan bilansokyy należności ihwestycyinych na początek roku 

Stan bilansowy nale żności nwestycynych na koniec roku (4 - 
Razem zmiana stanu nale żności 	 . 	 . - 	114 956,98 	- 

Pozycja MIS. Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek 31 grudnia 2015 

Sten zottowiązań icrótkotenninowych na pocz ątek roku (4 - -2807357,57 
Stan zobowiryzari krótkoterminowych na koniec roku 743 77991 

Stan zobowi ązań  lnwestyóyjnych na początek roku (4-) 1100000,00 

Stan zobowiązań  inwestycyjnych na koniec reku (-) - 	650 000,00 
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pSyczek na poc ątek roku ł -) 1 67-1-18 2,80 
Stan krótkoterminowych kredytdwbankowych I pozyczek na koniec roku() 2253527 

Razem zmiana stanu zobowiązań  41069,87 

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozlicze ń  międzyokresowych 31 grudnia 2015 
Stan d ł ugookresowych rozliczeń  międzyokresowych (aktywa) rui pocz ątek roku 9590800 
Standiugookresowych rozlicze ń  międzyokresowych (aktywa) na koniec roku („) - 	13502,00 
Sten krotkoterminowych rocirczen krotkoterminowych (aktywa) na początek roku 7478878 - 
Sten krotkotarnzinowycb rozliczeń  kiótkoterminowch (aktywa) na koniec roku (4 - 	5620,66 
Stan krótkoterminowych rozliczeń  krótkoterminowych (aktywa) wykażatsywdzia łalności finansowej (-4 283200 
Stan d ługoterminowych rozlicze ń  międzyokresowych (pasywa) na pocz ątek roku (-J 

Stan d ługoterminowych rozlicze ń  międzyokresoych jpasywa) na koniec roku - 
Stan krótkoterminowych rozliczeń  międzyokresowych (pasywa) na początek roku(-) - 
Stan krótkoterminowych rozliczeń  międzyokresowych tpasywa).na koniec roku - - 

Razom zmiana stanu rozlicze ń  międzyokresowych 148 742,12 

Pozycja 8iL4. inne wydatki inwestycyjne 	 — 	 31 grudnia 2015 

udzielone pożyczki krótkoterminowe 	 S92 280,00 

Razem 	 592 280,00 

Pozycja C.II.9 Inne wydatki finansowe 31 grudnia 2015 

Zapłacony podatek od cż9mości cywilnoprawnych w zwi ązku z podjętą  przezwZn uchwalą  ° podwyższeniu 
kapitelu zakladowego 4844300 - 

Pozosta łe wydatki poniesione na emisj ę  akcji serii 0 1470000 

Razem 63 143,00 

o 



CENTURION FI NANCE SpóSka Akcyjno 

ZAt4,C2NIKNR$ o(ormacjo o transakcjach ziednóstkami powl4zanyms es okresie us ł  Stycznia 2015 -31 wsadu ,  2619 

(yJaJ4It54 kPSflflh0 lEP YM 

OMO Co rzepO spółka sO0rafl „a195 
59 744,39 59744,59 

ad,d.i,}na4stq ł  
TsstIigSt pisarce Lis-dred - 	- 	- - - „ - 
ataołaOn*SpdłkaAkcOina - „ - - 
OAZOM -- 59744,69 55744,69 

fl,wanSwi 
	
Kosztyspuadaty 

KotutyoaĆSneao  
jół100stckpOW ąźanyeh) EC koorłyoperacyjna 

naZrna 
PAZE I 	M 

TwksOłzl,tpitsaze tlsuted - 	- 154 42556 254 42386 

Sienie 0neS$44o Akc,"irs - L 	- 	- - - 	I 	2301644 - ISCIOAO 

426M - 	- 1 200,00 - 	270 040,30 - 171 240,30 

N łczi 
laloM na poczet nabycia środków 

- fJadp2Z3n5Ch) 
Pozostałe naieżSc ł  

dp,saolanntye tlhanaowe tnmodów 
PAZEM 

top0 .pd łkarogrsnlczss ą  - 756 724,01 173 633,33 503 357,64 cdpóeied,ialzazeis - 
Ta łoi łgist Pa.nzelirn łted 	 - 4550030,30 4000000,00 

alook oo. spółko Ak04i53 - 
PAZEM - 4759734,31 	J 17363333 I 

Ud 1.lomp~M zoboodązenij 

Pł,tOCe,captopdłkt roarapiczana 
6607,03 - - 66O71 

Tniałlghtfteaoco I łmotoś  - - 	d aai,6o 056304-zza 	- - - 636102,66 

SNuta Oso spółka Akedtił  - - J 	- 
RAZOM 6607)00 6341,66 - 642904,36 

W dric 30 wrteór.la 2014 roku Spółce dokonała zakupu 75 udzia łów es spó łce PMG Cor,cept spółka ograniczoną  odpowiedziatnodcia z aladolbą  w Katowicach. Udzia ły te zooIdy nebte od 
Jadnostldpowiązanel -Twin0ht P3na006 Liosited Z Siedzibą  W Nikozji (pypr. Cena nabycia szdzia łósp rgodniez zawartą  Umową aprzeda ły udziałów, paosl 1,500.004,00 tt, natomlaat na dzie ń  31 
arudnia 2015 roto do zpfatypozostaia kwota 650,000,00 z ł . 


