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Sprawozdanie

z

badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej CENTURIA

GROUP S.A. za 2017 rok.

SPMWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGT.EGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SKONSOTIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

Sprawozdanie z badania nocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitalowej, w kt6rej Jednostkq Dominujqcq jest CENTURIA GROUP S.A. z siedzibq w
Warszawie (02-237), ul. Instalator6w 7, na kt6re skladajq siq: skonsolidowany bilans
spozqdzony na dziei 31 grudnia 2Ot7 roku, skonsolidowany rachunek zysk6w i strat,
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym i skonsolidowany rachunek
przeplyw6w pieniq2nych za rok obrotovvy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz
informacja dodatkowa zawierajqca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego i dodatkowe informacje i objaSnienia (,,sprawozdanie finansowd).

i

OdpowiedzialnoS( Zanqdu Jednostki DominujEcej Czlonk6w Rady Nadzorczej Jednostki
Dominujqcej za skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe

Zazqd Jednostki Dominujqcej jest odpowiedzialny za sporzqdzenie

skonsolidowanego

sprawozdania finansowego iza jego zetelnE prezentacjq zgodnie z paepisami ustawy z dnia 29
wrze6nia 1994 r. o rachunkowoSci ((Dz.U. z 2018 r. poz' 395 z p62n' zm,) (,,ustawa o
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
rachunkowoicl), wydanymi na

jej

'

obowiqzujqcymi przepisami prawa a takze umowE/statutem Jednostki DominujEcej Zazqd
Jednostki DominujEcej jest r6wnie2 odpowiedzialny za kontrolq wewnqtznE, ktorq uznaje za
niezbqdnq dla spozqdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierajqcego
istotnego zniekztalcenia spowodowanego oszustwem lub blgdem.
Zgodnie z przepisami ustavvy o rachunkowo5ci, Zarzqd Jednostki Dominujqcej oraz Czlonkowie
Rady Nadzorczej Jednostki DominujEcej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby skonsolidowane
sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania pzewidziane w ustawie o rachunkowo6ci.
Odpowiedzialno56 bieglego rewidenta

Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
pzedstawia aetelny ijasny obraz sytuacji majetkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
Grupy Kapitatowej zgodnie z majEcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo6ci i
przyjetym i zasada m i (politykq) rachunkowoSci.

Eureka Auditing Sp. z o.o.

Sprawozdanie

z

badania skonsolidowanego sprawozdania ftnansowego Grupy Kapitalowej CENruRIA

GROUP S.A. za 2017 rok.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego peeprowadzili6my stosownie do
Dostanowie6:

a)

ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieglych rewidentach/ firmach audytorskich oraz
nadzove publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) (,,ustawa o bieg+ych rewidentach'),

b)

Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqdzynarodowych Standard6w
Badania payjqtych uchwalq N 278315212015 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia
10 lutego 2015 r. z p62n. zm. w zwiEzku z uchwalE nr 204U37al20LB z dnia 5 marca 2018
r.

Regulacje te wymagajE pzestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia

badania w taki spos6b, aby uzyskai wystarczajEcE pewnoSi, 2e skonsolidowane sprawozdanie
fi nansowe nie zawiera istotnego znieksztalcenia.

Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur slu2Ecych uzyskaniu dowod6w badania kwot
iujawnief w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zalezy od
osqdu bieglego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztalcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub blgdem. Dokonujqc oceny tego
ryzyka biegly rewident bierze pod uwagq dzialanie kontroli wewnqtrznej, w zakresie dotyczqcym
sporzqdzania i rzetelnej prezentacji przez Jednostkq Dominujqcq skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznoSciach procedur badania,
nie za6 wyra2enia opinii na temat skutecznosci kontroli wewnQtrznej. Badanie obejmuje takze
ocenq odpowiednio5ci pzyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci, racjonalno6ci ustalonych przez
Zarzqd Jednostki DominujEcej warto6ci szacunkowych, jak r6wnie2 ocenq og6lnej prezentacji
skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentowno5ci Grupy Kapitalowej ani
efektVwno5ci lub skuteczno5ci prowadzenia spraw Grupy Kapitalowej przez Zarz4d Jednostki
Dominujqcej obecnie lub w payszloSci.
Wyra2amy przekonanie, 2e uzyskane pzez nas dowody badania stanowiE wystarczajEcE
odpowiedniq podstawq do wyra2enia pnez nas opinii z badania.

i

Uzasadnienie oDinii z zastrze2eniem

Na sformulowane zastrze2enie dotycz4ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitalowej pzenosi siq zastrze2enie dotyczqce Jednostki Dominujqcej.
Jednostka Dominujqca w spoaqdzonym sprawozdaniu finansowym wykazala wymagalne
zobowiqzania finansowe, kt6rych terminy wywiqzania siq z platnosci minqly. Kwota ta
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wynosi 11.094 tys. zl. ZobowiEzania

te

doblczq poapzek, zobowiqza6 wekslowych oraz

zobowiqza6 bud2etowych.
Wykonane przez nas rozpoznania vtykazaly,2e Jednostka Dominuiqca nie posiada plynnych
aktyw6w fi na nsowych mogqcych zabezpieczyi real izacje tych zobowiqza 6.
Na powy2sze zadlu2enia Sp6lka otrzymala zajqcia komornicze, kt6re sq w trakcie
postQpowania i do dnia dzisiejszego nie zostaly zakoiczone.

W celu zabezpieczenia plynno5ci finansowej Jednostka Dominujqca w dniu 7 grudnia 2017
roku zawarla umowg spzeda2y 100 o/o udzial6w w kapitale zakladowym CARS ENEGRy Sp.
z o.o., kt6rych byla wla5cicielem. Kwotq sprzedai okreSlono na 14.000 tys. zl. Do dnia
zakoiczenia naszego badania platnosa z tej transakcji, kt6rq Sp6lka miala otzyma6
wynosila 4.000 tys. zl, kt6ra jednak2e siQ nie zrealizowala, powodujqc tym dalsze
potwierdzenie nieplynnogci fi nansowej.

W aktywach bilansu Jednostki Dominujqcej w pozycji zeczowych aktyw6w trwalych,
grunt6w, wykazano warto66 17.206 tys. zl, K6rych vvycena oparta jest na operacie
szacunkowym. Uznajemy za istotne wskazad ryzyko zwiqzane z tE wycenE na mogEce
wystApid w przyszlo5ci zmiany wycen oraz potwierdzenia tych wycen w momencie realizacji
transakcji sprzedazy. Wobec powy2szego osiqgniqcie zecaTwistych przeplyw6w pieniq2nych
mo2e r62ni6 siq od tych zalolefi, co mo2e mie6 wplyw na przyszl4 sytuacjQ platniczE.

Otrzymanie przez Jednostkq DominujEcE wphTw6w z realizowanych sprzeda^l udzial6w,
pozwoliloby na splatQ wier4rtelno5ci. Poniewa2 to nie nastqpuje pojawila siQ sytuacja utraty
plynno6ci, z zagroaeniem kontynuacji dzialalno5ci dla Grupy Kapitalowej.

Ooinia z zastrze2eniem
Naszym zdaniem, za wyjEtkiem mo2livvych skutk6w sprawy opisanej
z zastrzezeniem, zalEczone roczne skonsolidowane sprawozdanie

a)

nansowe:

przedstawia zetelny ijasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Grupy Kapitalowej na
dzie6 31 grudnia 2017 roku, oraz jej vvyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia
2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z majEcymi zastosowanie pzepisami ustawy o
rachu

b)

fi

w sekqi Uzasadnienie opinii

n

kowosci i przyjQtymi zasada mi (politykq) rachun kowoSci,

jest zgodne co do formy i tre5ci z obowiEzujqcymi Grupg Kapitalowq przepisami prawa
umowE/statutem Jednostki DominujEcej.
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Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z dziaialnoSci

Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z
dzialalnoSci Grupy Kapitalowej.

Za spoaqdzenie sprawozdania z dziatalnosci Grupy Kapitalowej zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowo5ci oraz innymi obowiqzujEcymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zaaqd
Jednostki Dominujqcej. Ponadto ZarzEd Jednostki DominujEcej oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej
Jednostki Dominujqcej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie z dzialalno5ci Grupy
Kapitalowej spelnialo wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowosci.
Naszym obowiazkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach bylo wydanie opinii,
czy sprawozdanie z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej zostalo sporzEdzone zgodnie z przepisami
prawa oraz, 2e jest ono zgodne zinformacjami zawatymi w rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansou4rm. Naszym obowiqzkiem bylo tak2e zlo2enie o6wiadczenia, czy w 6wietle
naszej wiedzy o Grupie Kapitalowej ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego stwierdzilismy w sprawozdaniu z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej
istotne znieksztalcenia oraz wskazanie, na czym polega kazde takie istotne znieksztalcenie.
Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej zostalo spoaqdzone zgodnie z
rocznym
informacjami zawartymi
majqcymi zastosowanie przepisami jest zgodne
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, o6wiadczamy, i2 w 6wietle wiedzy o
Grupie Kapitalowej ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania

z

i

finansowego, nie stwierdzili6my w sprawozdaniu

z

w

dzialalno5ci Grupy Kapitalowej istotnych

znieksztalcerl.
Bogdan Zegar
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