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DIa Rady Nadzorczej Spólki Polish Energy Partners S.A.

1. PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego za rok zakoiczony dnia
31 grudnia 2006 roku Polish Energy Partners S.A. (,,Spólki") z siedzlbq w Warszawie,
ul. Wiertnic za | 69, obej muj 4cego :
. bilans sporzqdzony na dzíen 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumE 123 401 tysiçcy zlotych.,

. rachunek zysków i strat za okres od dnia I stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku
wykazuj4cy zysk netto w wysokoéci 325 tysiEcy zlotych,

. sprawozdanie ze zmian w kapitalach wlasnych za okres od dnia 7 stycznía 2006 roku do dnia
31 grudnia 2006 roku wykazuj4ce zmniejszenie stanu kapitalu wlasnego o kwotç
6 039 tysiEcy zlotych,

. rachunek przepþwów pieniejnych za okres od dnia 7 stycznia 2006 roku do dnia
3l grudnia 2006 roku wykantjqcy zmntejszente stanu érodków pieniE2nych netto o kwotE
12 25 6 tysiqcy zloty ch oraz

. informacjç dodatkowq

(,,zaNqczone sprawozdani e finansowe").

Za rzetelnoéé, prawidlowo$ó i jasnoSó zalqczonego sprawozdania finansowego, jak rôwnte? za
prawidlowoéó ksi4g rachunkowych odpowiadaZarzqd Spólki. NaszSrm zadatiem bylo zbadanie
zalqczonego sprawozdania finansowego i wyraùerne, na podstawie badania, opinii o tym, czy
sprawozdanie finansowe jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne oraz
czy ksiçgi rachunkowe stanowi4ce podstawç jego sporz4dzeria sq prowadzone, we wszystkich
istotnych aspektach, w sposób prawidlowy.

Badanie zalqczonego sprawozdania finansowego przeprowadziliómy, z wyj4tkiem kwestii, o której
mowa poruàej w punkcie 4, stosownie do obowiqzuj4cych w Polsce postanowieú:

. rozdziatt 7 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoSci (,,ustawa
o rachunkowoóci"),

o norrn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez KrajowE Radq Biegþh
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskaó racjonaln4 pewnoSó, czy sprawozdartte to nie zawíera istotnych
nieprawidlowoéci. W szczegôlnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duZej mierze metod4
wlr¡vkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
sprawozdaniu finansowyrn. Badanie obejmowalo rówme? ocenE poprawnoéci przyjçtych
i stosowanych przez Zarzqd zasad rachunkowoSci i znaczqcych szacunków dokonanych przez
Zaruqd, jak i ogólnej prezenfacji zalqczonego sprawozdania finansowego. Uwaiamy,
2e przeprowadzone plzez nas badanie dostarczylo nam wystarczajqcych podstaw do wyraZenia
opinii o zalqczonymsprawozdaniu finansowyrn traktowanym j ako caloóó.
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4. Jak przedstawiono w nocie 40 informacji dodatkowej do zalqczonego sprawozdania finansowego,

w trakcie 2006 roku sytuacja finansowa jednego z g]6wnych kontrahentów Spólki ulegla
znacznemù pogorszeniu. Oceniaj4c ryzyko dalszej wspóþracy z tym kontrahentem Zarzqd Spólki
u|worzyl odpis aktualintjqcy dotyczqcy nieruchomoéci inwestycyjnych zwíqzanych bezpoSrednio
z produkcj4 energii dla tego kontrahenta, nale2noSci z tytttlu dostaw do tego kontrahenta, jak
równteù utworzyl rczerwe¿ na wartoéó udzialów w podmiocie zale2nym zwiqzanym z Tym
kontrahentem. N-,qczna wysokoÉó rezerw i odpisów aktualizuj4cych wartoóó aktywów obnityla
wyruk f,rnansowy netto 2006 roku o kwotç 11 442 tysiçcy zlorych. Na dzieú 31 grudnia 2006 roku
pozostala wartoóó ksiçgowa netto skladników nieruchomoSci inwestycyjnych w wysokoSci 970
tysiEcy zlotych odpowiada zdaniem Zarzqdu Spólki przewidywanej wartoSci rynkowej
poszczególnych skladników maj4tkowych w mo2liwych do uzyskania cenach sprzedaây
pomniejszonych o koszty doprowadzenia do sprzedaùy. Na dziei wydania niniejszej opinii nie
byliSmy w stanie zweryfikowaó poprawnoSci dokonanych szacunków.

5. Za wyj4tkiem ewentualnych skutków kwestii, o której mowa w punkcie 4 powyhej, naszlim
zdantemzalqczone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
. przedsta\ryia rzetehne i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyruku finansowego

dzialalnoéci gospodarczej za okres od dnia I styczria 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku,
jakte? sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Spólki nadzieí3l grudnia 2006 roku,

zostalo sporzEdzone prawidlowo, to jest zgodnie z Mierdrynarodowymi Standardami
SprawozdawczoSci Finansowej, które zostaly zatwierdzone przez IJE oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,

jest zgodne z wplywajqcymi na formç i treéó sprawozdania finansowego przepisami prawa
regulujQcymi przygotowanie sprawozdai finansowychorazpostanowieniami statutu Spólki.

6. Nie zglaszajqc dalszych zastrzeùen, z\Nracamy uwage na nastçpuj4c4 kwestiE. Spólka wykazala
w zalqczonym sprawozdaniu finansowym udzialy w jednostkach zaleznych i stowarzyszonych
wedlug ceny nabycia. Zgodrue z zasadami þolitykq) rachunkowoSci wymkaj4cymr
z Miçdrynarodowych Standardów SprawozdawczoSci Finansowej Grupa Kapitalowa Polish
Energy Partners (,,Grupa Kapitalowa"), w której Spótka jest jednostk4 dominujqcq" sporuqdzila
skonsolidowane sprawozdanie finansowe datowanena dzieí26lutego 2007 roku. Skonsolidowany
zysk netto Grupy Kapitalowej za rok zakoirczony dnia 3l grudnia 2006 roku wynosil 519 tysiqcy
zlotych, skonsolidowany kapital wlasny 106 742 tysi4ce zlotych, a skonsolidowane aktywa
426 198 tysiqcy zlotych.

7. Zapoznali3my siE ze sprawozdaniem Zarzqdu na temat dzialalnoéci Spótki w okresie od dnia
1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz zasad sporz+dzema rocznego
sprawozdania fltnansowego (,,sprawozdane z dzialalnoíci") i uznaliímy, ze informacje pochodz4ce
z zalqczonego sprawozdania finansowego s4 z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu
z dzialalnoi;ci uwzglçdniaj4 odpowiednie postanowienia rozporzqdz.enia Ministra Finansów z dnta
19 paádziemika 2005 roku w sprawie informacji bielqcych i okresowychprzekarywanychprzez
emitentów papierów wartoSciowych (Dz. U. nr 209,po2. 1744).
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