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oprNrl mrnzar-nZnrco BIEGLEGO REwTDENTA

DIa Rady Nadzorczej Spólki Polish Energy Partners S.A.

1 . Przeprowadziliémy badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gfupy
kapitalowej Polish Energy Partners (,,Grupy"), w której jednostk4 dominuj4c4 jest Polish Energy
Partners S.A. (,,Spólka") z siedzib4 w 

'Warszawie, 
ul. Wiertnicza 169, za rok zakoiczony dnia

31 grudnia 2006 roku, obejmuj4cego:

. skonsolidowany bilans sporzqdzony na dzieí 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumE 426 i98 tysiqcy zlotych,

. skonsolidowa¡y rachunek zysków i strat za okres od dnia I stycznia 2006 roku do dnia
31 grudnia 2006 roku wykanrjqcy zysk netto w wysoko3ci 519 tysiEcy zlotych,

. skonsolidowane sprawozdanie ze zmianw kapitalach wlasnych za okres od dnia 1 stycznia2006
roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazuj4ce zmnejszenre stanu kapitatu wlasnego
o kwotç 4 879 tysiEcy zlotych,

. skonsolidowany rachunek przepþwów pieniqZnych za okres od dnia I stycznia 2006 roku do
dnia 3l grudnia 2006 roku wykazujqcy zmnejszerue stanu Srodków pieniE2nych netto o kwotE
1.7 847 tysiEcy zlotychoraz

. informacjE dodatkow4

(,,zalqczone skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe").

Zaruetelnoíó, prawidlowoSó i jasnoSó, zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
jak równiei za prawidlowoéó dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarzqd Spótki.
Naszym zadaruem bylo zbadanie zatqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
i wyra2enie, na podstawie badania, opinii o tym, czy skonsolidowane spraïvozdartte frnansowe,
we wszystkich istotnych aspektach, prawidlowo, rzetelnte i jasno przedstawia sytuacjE maj4tkow4
i finansow4oraz w¡mik finansowy Grupy.

Badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy,
z wyjqtktem kwestii, o której mowa poniZej w punkcie 4, stosownie do obowiqntjqcych w Polsce
postanowieú:

. rozdziaht T ustawy z dnia29 wrzeína 1994 roku o rachunkowoéci (,,ustawa o rachunkowoSci"),

. nolrn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 RadE Biegþh
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskaó racjonaln4 pewnoéó, czy sprawozdarie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoSci. W szczególnoéci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duiej mierze metod4
wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
skonsolidowanyn sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo rówruez ocene poprawnoéci
przyjEtych i stosowanych przez G*pE zasad rachunkowoSci i ztaczqcych szacunków dokonanych
przez Zarzqd Spólki, jak i ogólnej prezentacji zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Uwaäamy, 2e przeprowadzone pnzez nas badanie dostarczylo nam wystarczajqcych
podstaw do wyraåerria opinii o zalqczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
traktowanym j ako caloSó.
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4. Jak przedstawiono w nocie 43 informacji dodatkowej do zalqczonego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego, w trakcie 2006 roku sytuacja finansowa jednego z glównych
kontrahentów Grupy ulegla znaczÍremu pogorszeniu. Oceniaj4c ryzyko dalszej wspóþracy z tym
kontrahentem Zarzqd jednostki dominuj4cej utworzyl odpis aktualinjqcy dotyczqcy érodków
trwaþh zwiqzanych bezpoérednio z produkcjq energii dla tego kontrahenta, nale2noSci z fytulu
dostaw do tego kontrahenta, jak równieï utworzyl rezerwe na potencjalne koszty zwiqzane
z zaprzestaniem produkcji na rzecz tego kontrahenta. Lqczna wysokoóó lezerw i odpisów
aktualizuj4cych wartoió aktywów obni?yla wyruk finansowy netto 2006 roku o kwotq
13102 tysiEcy zlotych. Na dzieó 31 grudnia 2006 roku pozostala wartoéé ksiçgowa netto
skladników rzeczowych aktywów trwaþch w wysokoéci 970 tysiçcy zlotych odpowiada zdatiem
Zarzqdt jednostki dominuj4cej przewidywanej wartoéci rynkowej poszczególnych skladników
maj4tkowych w moZliwych do uzyskania cenach sprzedazy pomniejszonych o koszty
doprowadzenia do sprzeda|y. Natomiast wartoéó utworzonych rezerw na potencjalne koszty
zwiqzane z zaprzestarúem produkcji w wysokoSci I 062 tysiqcy zlotychjest wedlug najlepszej
wiedn¡ Zarz4dtt jednostki dominuj4cej szacunkiem potencjalnych strat z tego tytufu. Na dziei
wydania niniejszej opinii nie byliémy w stanie zweryfîkowaé poprawnoéci dokonanych szacunków.

5. Za wyj4tkiem ewentualnych skutków kwestii, o której mowa w punkcie 4 powyíe| naszym
zdaniemzalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
. pzedstawia rzetelnte i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyrúku finansowego

dzialalnoéci gospodarczej za okres od dnia L styczrna 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku,
jaktei sytuacji maj4tkowej i finansowej Grupy na dzien3l grudnia 2006 roku,

. zostalo sporzqdzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo, to jest zgodme
zMiEdrynarodowymi Standardami SprawozdawczoSci Finansowej, które zostaþ zatwierdzone
przezUE,

. jest zgodne z wplywajqc;irni na formE i tresó sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj4cymiprzygotowaniesprawozdaúfinansowych.

6. Zapoznaliémy siç ze sprawozdaniem Zaruydu Spólki na temat dzialalnoSci Grupy w okresie
od dnia I stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz zasad sporzqdzetna, rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoéci") i uznaliSmy,
irc informacje pochodz4ce z zaLqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego s4 z nim
zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoíci uwzglqdniaj4 odpowiednie
postanowienia roryorzqdzenia Ministra Finansów z drrja 19 paâdzterítka 2005 roku w sprawie
informacji bieZ4cych i okresowych przekarywanych przez emltentów papierów wartoéciowych
(Dz.U. w 209,po2. 1744).
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