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OPINIA NIBZALEZNEGO BIEGI-EGO RE\ryIDENTA

Dla Rady Nadzorczej Spólki Polish Energy Parfners S.A.

l. Przeprowadzili6my badanie zal4czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitalowej Polish Eneryy Paftrrers (,,Grnpy"), w której jednostk4 dominuj4c4 jest Polish Energy
Partners S.A. (,,Spólka") z siedzib4 rv Warszawie, nl. Wiertnicza 169, za rok zakoliczony dnia
3l gnrdnia 2008 roku, obejrnuj4cego:

. skonsolidowany bilans sporz4dzony ua dzieri 3 | grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumç 564 220 tysiçcy zlotych,

. skonsolidowany rachunek zyskórv i strat za okres od dnia I sfycznia 2008 roku clo dnia
3l grudnia 2008 roku wykazuj4cy zysk netro w rvysokosci 33 509 rysiçcy zlotych,

. skonsolidowane sprawozdanie ze n'nian w kapitalach wlasnych za okres od dnia 1 stycznia 2008
t'oktt do dnia 3l grudnia 2008 roku wykazujqce zwiçkszenie stanu kapitalu wlasnego
o kwotç 37 355 fysiçcy zlorych,

. skonsolidowany rachunek przeplywów pieniçZnych za okres od dnia I stycznia 2008 roku do
dnia 31 grudnia 2008 roku wykazuj4cy zmniejszenie stanu érodków pieniçZnych netto o kwotç
51 453 tysiçcy zlolyclt, oraz

. informacjç dodatkow4

(,,zalqczone skonsolidowalìe sprawozclanie fi nansorve").

Za rzetelnoÉó, prawidlolvoéó i .jasnoÉó z-al4czonego sl<onsoliclowanego spra\.vozdania fiuansowego,

.iak równie2 zã prawidlor,vo6ó dokurnentac.ii konsolidacyjnej odpowiacla Zarzqd Spólki.
Naszym zadanien't bylo zbadarúe zalqczot'tego skonsolidowanego sprawozdania fìnansowego
otaz tvyra2ettie, na podstawie badania, opinii o ty:m, czy sprawozdanie to jest, rve wszystkich
istotnyclr aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne.

Badanie zalqczonego skonsoliclorvarìego sprawozdania linansowego przeprorvadziliúmy stosolvnie
do oborviqzuj4cych w Polsce postanowieri:

. t'ozdzialu 7 ustar.vy zrlnia2g rvrzeénia 1994 roku o l'aclrunkowoSci (,,ustawa o raclrunkolvoéci"),
c rlorrn wykonywania zawodu bieglego retviclenta r,vyclanyclr przez Krqiow4 Radç Biegþch

Rewidentórv,

w taki sposób, aby Lrzyskaó racjonaln4 pervnodó, czy sprawozdanie to nie zawiem istotnych
niepralvidlorvoéci. W szczególnoéci, badanie obejrrrorvalo sprawdzenie - w duzej rrrierze metod4
wyryrvkorv4 - clokunlentacji, z której rvynikaj4 krvoty i infolmacje zawarte w zalqczonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansorvyrn. Baclanie obejnrowalo ror.vnieZ ocenç pop¡'awnoSci
pzyjçtych i stosowanych przez GlLrpç zasad lacht¡nkowoéci i z;r,eicz1cych szacunków dol<onanych
ptzez Zarzqd Spólki, jak i ogólnej prezerrtac.ii zalqczonego skonsoliclorvanego sprawozdania
finansowego. Utvalatny,2e przeprorvadzone przez nas badanie dostarczylo nanr rvystarczaj4cyclt
podstarv do wyra2enia opinii o zal4czonym skonsolidor,vanym sprarvozdaniu finansowyrn
traktowanym jako caloéó.
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llll¡l'u"' 2007 roku bylo plzeclmiotem naszego badania iz dniem 28 lutego 2008 roku wydaliSmy opiniç
zzastrzeåeniem o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowyrrr dotycz4cynr braku aktualizacji
szacunków odpisórv aktualizuj4cych zwiqzanych bezpo6rednio z produkcjq errergii dla jednego
z glórvnych kontrahentów Grupy, jak równie2 utworzonej rezerwy na potencjalne koszty zliqzane
z zaprzestaniem produkcj i na rzecz tego kontrahenta.

5. Naszym zdaniem zalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:

. przedstawia rzetelnie i jasno ws4ystkie inforrnacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoéci gospodarczej za okres od dnia I stycznia 2008 roku do dnia 3 | grudnia 2008 roku,
jakteí sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Grupy na clzieú 3l grudnia 2008 roku,

. zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdzynarodowymi Standardami
S prawozdawczoSc i F i rr an sowej, które zostaly zatwi erd zone pr zez lJE,

. jest zgoclne z wpÌywaj4cyrni na fonnç i treéó sprawozdania finansowego ptzepisanri prawa
regu I uj 4cyrn i przygotowa n ie sprawozdari fi nansowych.

6. Zapoznaliémy siç ze sprawozdanien Zarz4du Spólki na ternat dzialalnoéci Grupy w okresie
od dnia I sfycznia 2008 roku do dnia 3l grudnia 2008 roku oraz zasad sporz4dzenia rocznego
skonsofidowanego sprawozdania finansowego (,,sprarvozdanie z dzialalnoÉci") i uzraliÉmy,
2e inforrnacje pochodz4ce z zalqczonego skonsolidowanego sprarvozdania finansowego sq
z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalno5ci urvzglçclniaj4 odpowiednie
postanowienia rozporzqdzenia Ministla Finansów z dnia 19 paldziernika 2005 roku w sprarvie
informac.ii bieZqcych i okresowych przekazyrvanych przez emitentórv papierórv wartoSciorvyclr
(Dz. U. nt'209, poz. 1744).
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