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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGI.EGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej CENTURIA GROUP S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Paeprowadzili5my badanie zalqczonego rocznego sprawozdania finansowego CENTURIA GROUP

S.A. z siedzibq w Warszawie (02-237), ul. Instalator6w 7, na K6re skladajq siq: bilans

sporzEdzony na dzief 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian w

kapitale (funduszu) wlasnym i rachunek paeplyw6w pienig2nych za rok obrotowy od 1 stycznia

2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacja dodatkowa zawierajqca wprowadzenie do

sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i obja6nienia (,,sprawozdanie finansowd).

OdpowiedzialnoS( Zarzqdu Sp6lki iCztonk6w Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarzqd Sp6lki jest odpowiedzialny za spoaqdzenie, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiEg

rachunkowych, sprawozdania finansowego iza jego zetelnE prezentacje zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z p62n. zm.)

(,,ustawa o rachunkowoicf), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi

obowiEzujEcymi przepisami prawa a tak2e umowq/statutem Sp6lki. Zarzqd Sp6lki jest r6wnie2

odpowiedzialny za kontrolQ wewnQtznq, kt6rq uznaje za niezbqdnq dla spozqdzenia

sprawozdania finansowego niezawierajEcego istotnego znieksztalcenia spowodowanego

oszustwem lub blqdem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoSci, ZazEd Sp6lki oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej

sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane

w ustawie o rachunkowo6ci.

Odpowiedzialno56 bieglego rewidenta

Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny

ijasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Sp6tki zgodnie z

majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo5ci i przyjetymi zasadami (politykE)

rachunkowo5ci.
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowieri:

a) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzoue publicznym (Dz. U. z 20L7 roku poz. 1089) (,,ustawa o bieglych rewidentach'),

b) Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqdzynarodowych Standard6w

Badania przyjqtych uchwalq ff 278315212015 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia

10 lutego 20LS r. z p62n. zm. w zwiqzku z uchwalq nr 204U37a120I8 z dnia 5 marca 2018

r.

Regulacje te wymagajq pzestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia

badania w taki spos6b, aby uzyska6 wystarczajqcq pewno6i, 2e sprawozdanie finansowe nie

zawiera istotnego z n ie kszta lce n ia.

Badanie polegalo na pzeprowadzeniu procedur stu2qcych uzyskaniu dowod6w badania kwot

iujawniei w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zale2y od osqdu bieglego

rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztalcenia sprawozdania finansowego

spowodowanego oszustwem lub blqdem. Dokonujqc oceny tego ryzyka biegly rewident bierze

pod uwagq dzialanie kontroli wewnqtrznej, w zakresie dotyczEcym sporzqdzania i rzetelnej

prezentacji pzez Sp6lkq sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w

danych okoliczno6ciach procedur badania, nie za5 wyra2enia opinii na temat skuteczno6ci kontroli

wewnqtrznej Sp6lki. Badanie obejmuje tak2e ocenQ odpowiednioSci przyjetych zasad (polityki)

rachunkowo6ci, racjonalno5ci ustalonych przez Zarzqd Sp6lki warto5ci szacunkowych, jak r6wnie2

ocenq og6lnej prezentacji sprawozdania fi nansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentowno5ci CENTURIA GROUP S.A. ani

efekWwnoSci lub skutecznoSci prowadzenia spraw Sp6lki przez Zarzqd Sp6lki obecnie lub

w pzyszlo5ci.

Wyra2amy pzekonanie, 2e uzyskane przez nas dowody badania stanowiQ wystarczajqcq i

odpowiedniq podstawq do wyra2enia pftez nas opinii z badania.

Uzasadnienie oDinii z zastrzezeniem

Sp6ika w spozqdzonym sprawozdaniu finansowym wykazala wymagalne zobowiqzania

finansowe, kt6rych terminy wywiqzania siq z platno6ci minqly' Kwota ta wynosi 11.094 tys.

zl. Zobowiqzania te dotyczQ pozyczek, zobowiqzari weklowych oraz zobowi4zai-r

bud2etowych.

Wykonane przez nas rozpoznania vvykazaly,2e Sp6lka nie posiada plynnych aktyw6w

fi nansowych m ogqcych zabezpieczy i rea I izacje tych zobowiqza ri.

Na povvyzsze zadlu2enia Sp6lka otrzymala zajqcia komornicze, kt6re sq w trakcie

postqpowania i do dnia dzisiejszego nie zostaly zakoiczone.
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2. w celu zabezpieczenia plynno5ci finansowej sp6lka w dniu 7 grudnia 20!7 roku zawarla
umowq sprzeda2y 100 o/o udzial6w w kapitale zakladowym CARS ENEGRY Sp. z o.o.,
kt6rych byla wla6cicielem. Kwotq spzedaZy okre6tono na 14.000 tys. zl. Do dnia
zakonczenia naszego badania platno56 z tej transakcji, kt6rq Sp6lka miala otzyma6
wynosila 4.000 tys. zl, l<t6ra jednak2e siq nie zrealizowala, powodujqc tym dalsze
potwierdzenie nieplynno6ci fi nansowej.

W akhr'wach bilansu w pozycji rzeczov'tych aktyw6w trwalych, grunt6w Sp6lka wykazala
warto56 17.206 tys. zl, kt6rych v\4/cena oparta jest na operacie szacunkowym. Uznajemy za

istotne wskazai ryzyko zwiqzane z tq wycenq na mogqce wystqpii w przyszloSci zmiany

vvycen oraz potwierdzenia tych wycen w momencie realizacji transakcji sprzedazy. Wobec
powy2szego osiqgniqcie rzeczywistych przeplyw6w pieniQ2nych mo2e r62nie sig od tych

zalole6, co moze miei wplyw na pzyszlE sytuacjQ platniczQ.

Otzymanie przez Sp6lkq wplyw6w z realizowanych spnedazy udzial6w, pozwoliloby na splatq
wierzytelno6ci. Poniewaz to nie nastqpuje pojawi{a siq sytuacja utraty plynnogci , z zagroaeniem

kontynuacji dzialalno6ci.

Opinia z zastzezeniem

Naszym zdaniem, za wyjEtkiem mo2liwych skutk6w sprawy opisanej w sekqi Uzasadnienie opinii

z zastrzezen iem, zalqczone roczne sprawozdanie fi nansowe:

a) przedstawia zetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Sp6lki na dzieh 31

grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku

do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o

rachunkowo5ci i pzyjetymi zasadami (politykd rachunkowo6ci,

b) zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo, zgodnie z pzepisami rozdzialu 2 ustawy

o rachunkowo5ci, prowadzonych ksiEg rachunkowych,

c) jest zgodne co do formy i tre5ci z obowiqzujqcymi Sp6lkq pzepisami prawa i

umowE/statutem Sp6lki.

Sprar rozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z dzialalnoSci

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z dzialalnoSci'

Zarzqd Sp6lki oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej sq odpowiedzialni za spozqdzenie sprawozdania

z dzialalnogci zgodnie z pzepisami prawa.

Naszym obowiqzkiem zgodnie z wymogami ustavvy o bieglych rewidentach byfo wydanie opinii,

czy sprawozdanie z dzialalno6ci zostalo spoaqdzone zgodnie z przepisami prawa oraz. 2e jest ono
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zgodne z informacjami zawatymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem
bylo tak2e zlo2enie o5wiadczenia, czy w 5wietle naszej wiedzy o Sp6lce i jej otoczeniu uzyskanej
podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dzialalnoSci istotne
znieksztalcenia oraz wskazanie, na czym polega kazde takie istotne znielGztalcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalnoSci zostalo sporzqdzone zgodnie z majqcymi
zastosowanie pzepisami i jest zgodne z informacjami zawatymi w rocznym sprawozdaniu
finansowym. Ponadto, o5wiadczamy, i2 w Swietle wiedzy o Sp6lce i jej otoczeniu uzyskanej
podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dzialalnoSci

istotnvch znieksztalceri.

Bogdan Zegar

Kluczowy biegly rewident, numer ewidencyjny 5475

PrzeprowadzajEcy badanie w imieniu:

Eureka Auditing Sp. z o.o.

Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdafi fi
Drazac TarzaAr t

Pozna6, dnia 30 maja 2018 r.

FUREKA AUDITING
Spolka z o.o.

al. fvlarcinkowskiego 22
61-82.7P oznai (1)

, numer ewidencyjny L37

Eureka Auditing Sp. z o.o' Strona 4


