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1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy 

 

Kraków, 30.04.2014r. 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

przekazuję Państwu raport roczny Centurion Finance S.A. za 2013 rok chcąc równocześnie 

podziękować za inwestycję w nasz podmiot. 

  

Miniony rok był ważnym okresem dla Spółki, z uwagi na przeprowadzenie restrukturyzacji 

strategicznej podmiotu oraz przeprowadzenie pierwszych inwestycji kapitałowych. 

  

Wynik finansowy za 2013 rok nie ukształtował się na poziomie ponad 700 tys. złotych zysku. 

Działania zarządzających Spółką koncentrować się będą na kolejnych inwestycjach oraz 

zaplanowanej już kilka miesięcy temu emisji akcji. 

  

Jedną z inwestycji był zakup akcji United S.A.. Wycena akcji spółki United została dokonana po 

kursie z dnia 30.12. Kurs tego dnia był nietypowo wysokim kursem, analizując notowania waloru w 

dłuższym okresie, dodatkowo spadł znacząco kształtując się na dzień dzisiejszy na poziomie 0,31 zł. 

W mojej opinii, kurs z dnia 30.12 w związku ze swą nietypowością nie odzwierciedla wartości 

godziwej akcji i w rezultacie nie powinien zostać przyjęty do wyceny. W raporcie przyjęto ostrożną 

wycenę, stąd też ujemny wynik finansowy za rok 2013. 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

Marcin Boszko 

P.O. Prezesa Zarządu 

 

 

  



2. Oświadczenia Zarządu 

 

Kraków, dnia 30 kwietnia 2014 roku 

 

P.O. Zarządu Centurion Finance S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową oraz wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

 

Ponadto P.O. Zarządu Centurion Finance S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że 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. 

 

       

 

 

 

Marcin Boszko 

P.O. Prezesa Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Informacja o stosowaniu przez Emitenta Zasad Ładu Korporacyjnego 

 

Tabela:  Zasady Ładu Korporacyjnego wraz z wyjaśnieniem przyczyn  niestosowania niektórych z nich 

 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 

użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny 

dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 

metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i 

analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody 

komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad 

i upubliczniać go na stronie internetowej. 

TAK 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych 

do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji 

emitenta na tym rynku, 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 

nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z 

akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok 

obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych 

prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za 

relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

3.11. (skreślony), 

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 

analitykami oraz konferencji prasowych, 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 



dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 

praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane 

w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

3.15. (skreślony), 

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami 

na zadawane pytania, 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i 

powodach zarządzenia przerwy, 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 

emitenta, 

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

3.22. (skreślony), 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. 

W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, 

aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru 

emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe 

powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym 

samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta. 

TAK  

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta 

ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 

swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

TAK 



Autoryzowanego Doradcę. 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 

nadzorczej, TAK - zawarte w rocznym sprawozdaniu 

finansowym 

9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta 

z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym 

zakresie. TAK - zawarte w rocznym sprawozdaniu 

finansowym 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 

walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie 

merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

TAK 

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE. Spółka prowadzi 

spotkania we własnym 

zakresie 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem 

poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia 

lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

TAK 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 

3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 

3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy 

powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był 

możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni 

roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 

warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne 

TAK 



ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 

zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 

istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 

emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w 

trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 

w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 

• 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. 

NIE. W ocenie Zarządu 

raporty miesięczne 

byłyby duplikowaniem 

podobnych informacji. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku „NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących 

na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Informacje o zasadach przyjętych  przy sporządzaniu raportu, w tym 

informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z 

ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330). 

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób 

sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania 

finansowego za rok 2013 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych 

zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku. 

 

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 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 użyteczności.  

 

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

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 wycena 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 

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

b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia 

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, 

c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości 

skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z 

uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość, 

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



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 wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za 

pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu 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 pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat 

nadzwyczajnych. 

 

8. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób 

prawnych oraz naliczony podatek odroczony. 

 

9. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w 

zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: Spółka sporządza rachunek 

zysków i strat w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych 

Spółka sporządza metodą pośrednią. 

 

 

5. Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na Euro 

 

Poniższe  tabele  przedstawiają wybrane  dane  finansowe  Emitenta  za  lata 2012  i 2013. Dane  te 

powinny  być  analizowane  w  oparciu  o  informacje  dotyczące  czynników  wpływających  na 

prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych załączonych  

do  niniejszego  raportu  rocznego.  Dane  finansowe  prezentowane  zgodnie  z  ustawą  o  

rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego.  

 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:  

Poszczególne pozycje  bilansu przeliczone po  kursie  średnim Narodowego Banku  Polskiego  na  

dzień bilansowy, tzn. na dzień 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 4,0882 zł, 31 grudnia 2013 r.: 1 EUR= 

4,1472 zł   



Poszczególne pozycje  rachunku  zysków  i  strat oraz  rachunku   przepływów  pieniężnych 

przeliczone po kursie reprezentującym  średnią arytmetyczną  średnich kursów Narodowego Banku 

Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:  

w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 4,1736 zł  

w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2013 r.: 1 EUR = 4,2110 zł   

 

Dla  celów prezentacji danych w poszczególnych  tabelach niniejszego  raportu, niektóre dane  

mogą być zaokrąglone. 

 

 

Tabela:  Wybrane dane finansowe z bilansu 

Wyszczególnione  

(z bilansu) 

W PLN W EUR W PLN W EUR 

Stan na  

31 grudnia 2012 

Stan na  

31 grudnia 2012 

Stan na  

31 grudnia 2013 

Stan na  

31 grudnia 2013 

Kapitał własny 
248 329,33 60 742,95 - 938 467,90 - 226 289,52 

Należności 

długoterminowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 

krótkoterminowe 
292 108,00 71 451,49 34 025,70 8 204,50 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
259,93 63,58 11 496,55 2 772,12 

Zobowiązania 

długoterminowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
47 038,60 11 505,94 1 304 529,15 314 556,60 

 

 

 

 

 

Tabela:  Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

Wyszczególnione  

(z rachunku zysków i 

strat) 

W PLN W EUR W PLN W EUR 

Okres od 

1.01.2012 do 

31.12.2012 

Okres od 

1.01.2012 do 

31.12.2012 

Okres od 

1.01.2013 do 

31.12.2013 

Okres od 

1.01.2013 do 

31.12.2013 

Przychody netto ze 

sprzedaży 
15 352,91     3 678,58     53 128,46 12 616,66 

Amortyzacja 
1 219,00     292,07     0,00     0,00 

Zysk / strata ze 

sprzedaży 
- 101 120,46     - 24 228,59     

- 165 137,13 

 
- 39 215,89 

Zysk / strata na 

działalności operacyjnej 
- 107 188,67     - 25 682,55     - 416 209,29 - 98 839,17 

Zysk / strata brutto 
- 404 232,01     - 96 854,52     - 1 186 797,23 - 281 834,31 

Zysk strata netto 
- 404 232,01     - 96 854,52     - 1 186 797,23 - 281 834,31 

Źródło: Emitent 

 



 

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 

W  pierwszym  kwartale  2013 r.  Emitent  osiągnął  stratę  netto  na  poziomie  27.619,57 zł,  miało 

to związek z niską sprzedażą gry UltraStar. 

 

W drugim kwartale 2013 roku Zarząd odbywał wstępne rozmowy z potencjalnymi kooperantami. 

Działania przynoszące wymierne skutki finansowe nie zostały zrealizowane z uwagi na trudności 

proceduralne oraz błędy formalne wytworzone w poprzednich kwartałach, jakie Zarząd napotkał 

przy kompletowaniu dokumentów. Ponadto renegocjowano część wymagalnych zobowiązań 

Emitenta.  

Nastąpiła zmiana Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, przeprowadzono restrukturyzację 

strategiczną Spółki. W ramach zmiany strategii Spółki zmianie uległa nazwa Spółki, Jej siedziba oraz 

podstawowy przedmiot działalności. Zgodnie z Uchwałą nr 16/IV/2013 NWZA z dnia 10 kwietnia 

2013 r. w sprawie zmiany Statutu zmieniona została nazwa Spółki z dotychczasowej SterGames 

Spółka Akcyjna na Centurion Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Uchwałą nr 17/IV/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotychczasowa siedziba Spółki, 

znajdująca się w Chorzowie, została przeniesiona do Krakowa. Zmianie uległ również podstawowy 

przedmiot działalności Spółki.  

 

Dnia 8 lipca 2013 r., Centurion Finance S.A. polubownie rozwiązał umowę z dotychczasowym 

Autoryzowanym Doradcą, Best Capital Sp. z o. o. Zarząd Emitenta niezwłocznie rozpoczął 

poszukiwanie nowego autoryzowanego doradcy. W dniu 31 lipca 2013 r. Spółka opublikowała 

raport roczny za rok 2012, który nie był sporządzony zgodnie z wymogami regulaminowymi. 

Następnie był on dwukrotnie korygowany. Niemniej jednak pomimo reakcji Zarządu i dokonania 

stosownych korekt, w dniu 13 sierpnia 2013 roku Spółka powzięła informacje o podjęciu, na 

podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w związku z 

§ 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przez Zarząd Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 920/2013 w sprawie nałożenia kary 

pieniężnej na spółkę Centurion Finance S.A. w wysokości 10.000 zł. Zarząd Emitenta złożył 

dodatkowe wyjaśnienia w sprawie i odwołał się do regulatora od podjętej przez niego Uchwały. 

W związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 

1084/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 920/2013 z dnia 

13 sierpnia 2013 roku o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł w związku z 

nieterminową publikacją raportu rocznego za 2012 r., Emitent w dniu 26 września 2013 r. dokonał 

zapłaty ww. kwoty na konto wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, tj. "Fundacja Wcześniak 

Rodzice Rodzicom" z siedzibą w Warszawie. Darowizna przekazana została dla Franciszka Przybyły. 

7 sierpnia 2013 roku Zarząd Emitenta podpisał umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy 

NewConnect z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. Na mocy umowy 

ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o. o. do dnia 7 listopada 2013 r. świadczyła usługi 



Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta w zakresie prawidłowego wypełniania przez niego 

obowiązków informacyjnych wynikających z Regulacji ASO. 

14 sierpnia 2013 roku Spółka opublikowała raport za II kwartał 2013 roku. W tym też dniu ze 

względów proceduralnych zostało odwołane zwołane wcześniej ZWZA Akcjonariuszy. W tym czasie 

Zarząd Spółki przeprowadzał działania mające na celu ułożenie biznesu oraz stworzenie możliwości 

podjęcia zadań operacyjnych zgodnych z nową strategią Emitenta. 

W dniu 5 września 2013 roku w celach inwestycyjnych, realizując przyjętą strategię, Emitent nabył 

w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect łącznie 222.822 sztuk akcji spółki WEEDO S.A. za 

łączną kwotę 221.692,80 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 

dwa złote i osiemdziesiąt groszy), dające 222.822 (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące 

osiemset dwadzieścia dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,7 % kapitału 

zakładowego Spółki oraz 4,7 % głosów na walnym zgromadzeniu. Inwestycja została sfinansowana 

ze środków własnych Spółki.   

W dniu 6 września 2013 roku w celach inwestycyjnych, realizując przyjętą strategię, Zarząd 

Emitenta nabył w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect łącznie 17.178 sztuk akcji spółki 

WEEDO S.A. za łączną kwotę 24.392,76 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta 

dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), dające 17.178 (słownie: siedemnaście 

tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,36 % 

kapitału zakładowego Spółki oraz 0,36 % głosów na walnym zgromadzeniu. 

Łącznie Centurion Finance S.A. był w posiadaniu 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) 

akcji WEEDO S.A. co stanowiło 5,06% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,06% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

Dnia 23 września 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym podjęto 

uchwały w sprawie zmiany "Uchwały nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem 

prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 22 kwietnia 2013 roku 

(dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki". Podjęto również uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 30.000.000 akcji serii E. 

We wrześniu Zarząd Spółki prowadził liczne rozmowy ze swoimi kontrahentami dotyczącymi spłaty 

zobowiązań Spółki, inwestycji kapitałowych oraz negocjacji kolejnych umów. Działania te świadczą 

o aktywnej realizacji strategii podjętej przez nowy Zarząd oraz dobrze rokują na kolejne kwartały. 

Emitent w okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. czyli w trzecim kwartale 2013 r. osiągnął 

przychody 3.000 zł. Przyjęta strategia rozwoju Spółki zakłada diametralną zmianę źródeł 

sprzedażowych. 

Dzięki podjętym działaniom restrukturyzacyjnym oraz nowej polityce zarządzania kosztami  

w sposób znaczący została zmniejszona w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 

strata netto z 57.876,14 PLN w III kwartale roku 2012 do 36.984,63 PLN w III kwartale 2013 r. 

W trzecim kwartale 2013 roku Zarząd renegocjował część wymagalnych zobowiązań Emitenta oraz 

zmniejszył ich poziom do najniższego w 2013 roku. 



 

Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie, w dniu 4 października 2013 roku w celach 

inwestycyjnych, realizując przyjętą strategię, nabył w oparciu o umowę kupna - sprzedaży 

1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji spółki United S.A. po 1,00 zł za każdą akcję za łączną kwotę 

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z odroczonym terminem płatności. 

11 października 2013 roku Centurion Finance S.A. zawarł porozumienie ze spółką Best Capital Sp. z 

o. o. z siedzibą we Wrocławiu na mocy, którego Emitent wypłacił Spółce ustalone przez strony w 

drodze negocjacji zobowiązanie, a Best Capital Sp. z o. o. zrzekł się wszelkich innych roszczeń 

wobec Centurion Finance S.A. z tytułu łączącej strony umowy. 

Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z dnia 22 kwietnia 2013 r. zawartej z TWINLIGHT 

FINANCE LIMITED z siedzibą w Poseidonos. Zgodnie z przedmiotową Umową, łączna kwota 

zaciągniętej pożyczki wyniosła 400.000,00 złotych. Strony ustaliły, iż oprocentowanie pożyczki 

wynosić będzie 15% w skali roku. 

Zarząd Centurion Finance S.A. w dniu 6 listopada 2013 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu 

przez właściwy sąd rejestrowy zmian do Statutu Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2013 roku. 

W wyniku podjętych uchwał zmianie uległa firma Spółki i Jej siedziba. Firma Spółki brzmi: 

Centurion Finance Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Centurion Finance S.A. 

W dniu 07.11.2013 r. wygasła umowa zawarta z Autoryzowanym Doradcą - Abistema Kancelaria 

Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego 

funkcjonowania spółki na rynku NewConnect. 

W dniu 19 listopada 2013 roku Centurion Finance S.A. powziął informacje, że na podstawie 

Uchwały Nr 594/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej 

spółek giełdowych, których akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect (z późn. zm.), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 2 grudnia 

2013 r. zmieniła kwalifikację sektorową Emitenta. Centurion Finance S.A. ISIN PLSTRGM00014 z 

sektora "handel" zostanie przesunięty do sektora "usługi finansowe". Począwszy od dnia 26 

listopada 2013 roku akcje Spółki są notowane pod nazwą skróconą "CENTURION" i oznaczeniem 

"CTF". 

W dniu 27 listopada 2013 roku Emitent sprzedał w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect 

łącznie 34.914 sztuk akcji spółki WEEDO S.A. za łączną kwotę 16.876,38 zł (słownie: szesnaście 

tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), dające 34.914 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po powyższej transakcji sprzedaży Centurion Finance S.A. posiadał 205.086 akcji spółki WEEDO 

S.A., co stanowiło 4,33% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,33% głosów na walnym zgromadzeniu. 

W dniach 28 i 29 listopada 2013 roku Emitent sprzedał w transakcjach sesyjnych na rynku 

NewConnect łącznie 102.225 sztuk akcji spółki WEEDO S.A. za łączną kwotę 45.695,67 zł (słownie: 

czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), dające 

102.225 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 



Jednocześnie Emitent sprzedał 29.11.2013 r. w oparciu o umowę kupna - sprzedaży z Twinlight 

Finance Limited 100.000 sztuk akcji spółki WEEDO S.A. za łączną kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto 

dwadzieścia tysięcy złotych). 

 

Zarząd podpisał aneks do umowy pożyczki z dnia 22 kwietnia 2013 roku, na podstawie którego 

termin spłaty pożyczki został przesunięty do dnia 22 kwietnia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 

r. z powyższej umowy pożyczki do spłaty pozostała kwota 188.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 

osiem tysięcy złotych). 

 

 

7. Sprawozdanie z działalności Emitenta w roku 2013 

 

a. Emitent 

 

Tabela: Zarząd Emitenta - stan na 30.04.2014 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Marcin Boszko P.O. Prezesa Zarządu 

Źródło: Emitent 

 

Tabela: Rada Nadzorcza Emitenta - stan na 30.04.2014 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Marcin Boszko Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Gabriela Derecka Członek Rady Nadzorczej 

Dominik Staroń Członek Rady Nadzorczej 

 Justyna Darmoń Członek Rady Nadzorczej 

Źródło: Emitent  

 

Tabela: Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach 

na walnym zgromadzeniu - Stan na 28.04.2014 

Akcjonariusz Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów 

Twinlight Finance Limited 2 200 000 43,14% 2 200 000 

Pozostali 2 900 000 56,86% 2 900 000 

Suma 5 100 000 100,00% 5 100 000 

Źródło: Emitent 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Raportu Rocznego wynosi 510 

tys. zł. 



Tabela:  Kapitał własny Emitenta (w zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na  

31 grudnia 2012 r. 
Stan na  

31 grudnia 2013 r. 

Kapitał (Fundusz) własny 248 329,33 - 938 467,90 

Kapitał (Fundusz ) podstawowy 510 000,00 510 000,00 

Kapitał (Fundusz) zapasowy 215 857,00 215 857,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 73 295,66 - 477 527,67 

Zysk (strata) netto - 404 232,01 - 1 186 797,23 

Źródło: Emitent 

 

b. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji. 

 

Zarząd Centurion Finance S.A. jest  jednoosobowy. 

Spółka zatrudniała w roku 2013 pracowników na umowy o dzieło oraz umowy zlecenie.  

 

Spółka posiada 100% udziałów w spółce Loud Arts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą we Wrocławiu.  

Spółka nie sporządza skonsolidowanego raportu rocznego na podstawie art. 58 ustawy o 

rachunkowości. Wyniki spółki zależnej nie mają istotnego wpływu na wyniki Emitenta - oceniając 

istotność wyników spółki zależnej wzięto przede wszystkim pod uwagę wartość aktywów i 

pasywów oraz wynik finansowy spółki zależnej. 

 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zależnego Loud Arts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedmiot działalności Produkcja muzycznych gier komputerowych 

NIP 894-299-86-46 

REGON 021263542 

Numer KRS 0000356732 

Adres siedziby 53-212 Wrocław, ul. Tokarska 10/2 

Tel/faks +48 71 714-20-88 

Telefon +48 71 712-24-22 

Ilość udziałów Emitenta 60 

Udział w kapitale zakładowym 100% 

Ilość głosów Emitenta na WZ 60 

Udział w głosach na WZ 100% 

 



8. Aktualna i przewidywalna sytuacja grupy kapitałowej. 

 

Spółka kontynuuje inwestycje kapitałowe podjęte przez poprzedni Zarząd.  

  

9. Zdarzenia istotne dla sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta w 2013 

roku 

 

Z dniem 23 stycznia 2013 r. została rozwiązana umowa o świadczenie usług autoryzowanego 

doradcy ze spółką Dom Inwestycyjny Taurus S.A. Decyzją Dyrektora ds. Rozwoju Rynku Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie nr 23/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Dom Inwestycyjny 

Taurus S.A. został wykreślony z listy autoryzowanych doradców rynku NewConnect. 

 

Emitent w dniu 1 luty 2013 r. zawarł nową umowę w tym zakresie ze spółką Best Capital sp. z o.o. 

Umowa zawarta została na czas niekreślony i obejmowała działania, o których mowa w par. 18 ust. 

2 pkt 3), 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

13 marca oraz 10 kwietnia odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podjęto 

szereg uchwał, mających wpływ na dalsze funkcjonowanie Spółki. Zmieniono Zarząd, Radę 

Nadzorczą, uchwalono zmiany uwzględnione w Statucie Spółki. 

 

Nie doszła do skutku emisja z prawem poboru, akcji serii D, ponieważ przepisy przejściowe 

uniemożliwiły jej przeprowadzenie w dotychczasowej formie.  

22 kwietnia podpisana została umowa pożyczki w wysokości 300.000 złotych. 

 

8 lipca nastąpiło rozwiązanie umowy o Autoryzowane Doradztwo dla Spółki z Best Capital sp. z o.o., 

miesiąc później podpisana została umowa o świadczenie usług autoryzowanego doradztwa z 

ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

13 sierpnia na Spółkę nałożono regulaminową karę 10.000 złotych, która to kara została zapłacona. 

 

We wrześniu Centurion Finance S.A. dokonał zakupu ponad 5% Spółki Weedo S.A., natomiast 

miesiąc później Zarząd sfinalizował zakup 1.000.000 akcji spółki United S.A. 

 

ZWZA odbyło się 23 września 2013 roku na którym uchwalono emisję akcji serii D i E. 

 

W czwartym kwartale 2013 roku sprzedano akcje Weedo S.A., podpisano aneks do umowy pożyczki 

od Twinlight Finance Ltd oraz dokonano pełnych rozliczeń z kilkoma kontrahentami. 

 

 

10.  Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku. 

 

W załączniku. 

 


